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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

6333 Licitació de l'explotació amb instal·lacions desmuntables d'una part de la zona verda pública situada
entre l'avinguda d'Itàlia i els carrers de la Tórtora i del Colomí CN-20/2017

Mitjançant resolució de la regidora delegada d’Hisenda, Contractació i Estadística núm. 899 de data 1 de juny de 2017, s’ha aprovat
l’expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives i tècniques de l’autorització administrativa relativa a l’EXPLOTACIÓ
AMB INSTAL·LACIONS D’ESBARJO DESMUNTABLES D’UNA PART DE LA ZONA VERDA PÚBLICA SITUADA ENTRE
L’AVINGUDA ITÀLIA I ELS CARRERS DE LA TÓRTORA I DEL COLOMÍ, mitjançant procediment obert, tramitació urgent i varis
criteris d’adjudicació, expedient de contractació núm. CN-20/2017

Conformement amb allò que estableix l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balerars,
s’exposa al públic el plec esmentat, durant el termini de cinc dies naturals – comptadors a partir del següent al de la inserció d’aquest anunci
en el BOIB-, perquè puguin presentar-s’hi reclamacions, que seran resoltes per l’òrgan de contractació, regidora delegada d’Hisenda,
Contractació i Estadística. Simultàniament s’anuncia la licitació per a la presentació de proposicions, si bé aquest es suspendrà quan es
presentin reclamacions durant els terminis esmentats en els supòsits en que sigui necessari per resoldre les qüestions plantejades.

1.-Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament d’Alcúdia.
b) Òrgano de contractación: Regidora Delegada d’Hisenda, Contractació i Estadística.
c) Data d’aprovació de la licitació: 1 de juny de 2.017
d) Número d’expedient: CN-20/17
e) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria, unitat de contractació, C/ Major, 9, Alcúdia, CP07400; Tel. 971.89.71.00;
Fax.971.54.65.15;  tomeuab@alcudia.net.
f) perfil del contractant: http://www.alcudia.net/ajuntament/ca/Tauler_de_contractacio/ (tauler de contractació)
g) data límit d’obtenció documentació i informació: fins el dia de finalització del termini de presentació d’ofertes i també a través del
perfil del contractant.

2.-Objecte del contracte

a.-Tipus: Autorització administrativa
b.- CPV:
CPV Títol o principal: 92000000-1 (Serveis d’esbarjo, culturals i esportius);
c.- Descripció de l’objecte: l’ús privatiu d’una part (100 m2) de la zona verda pública situada entre l’Avinguda Itàlia i els carrers de
la Tórtora i del Colomí, al Port d’Alcúdia.
L’objecte de l’explotació, de conformitat amb el dispost a la norma 3.2.14 de les NN.SS d’Alcúdia, seran instal·lacions desmuntables
per l’esbarjo, entre les quals s’inclouen jocs infantils desmuntables.
b.Lloc d’execució: terme municipal d’Alcúdia.
c.Termini d’execució: Una temporada turística (2017) prorrogable de mutu acord per una altre temporada turística més (2018).

3.- Tramitació, i procediment.

a.Tramitació: Urgent
b.Procediment: Obert

 3.445’00 euros/per temporada turística.4.- Cànon:

 avaluables de forma automàtica, mitjançant fórmules matemàtiques.5.- Criteris de valoració:

Criteri 1: Millora del preu, a l'alça, ........................... fins a 90 punts.
Criteri 2: Compromís d’augmentar la cobertura de l’assegurança exigida a la clàusula 12.1.r) del plec de clàusules administratives i
tècniques. Fins un màxim de 10 punts).
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6.-Garanties

a.Provisional: NO.
b.Definitiva: SI (305’68 Euros).

7.- Obtenció de documentació i informació.

a.Entitat: Ajuntament d’Alcúdia.
b.Domicili: C/ Major, 9. Departament de Contractació.
c.Localitat i codi postal: Ajuntament d’Alcúdia.07400.
d.Telèfon: 971 897 106
e.Telefax: 971 54 65 15
f.Data límit d’obtenció de documents i informació: La mateixa que per a la presentació d’ofertes.

La prevista a l’apartat C del8.- Requisits específics del contractista. Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: 
quadre resum del Plec de Clàusules administratives particulars i tècniques.

9.- Presentació de les ofertes :

a. Data límit de presentació: 8 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB, en horari
d’obertura al públic (de 9h a 14h).
b.Documentació que integrarà les ofertes: La que estableix l’apartat C del quadre resum del Plec de Clàusules administratives
particulars i tècniques.
c.Lloc de presentació:

1r.  Entitat: Ajuntament d’Alcúdia (Registre de pliques de l’Ajuntament d’Alcúdia-Depositaria municipal).
2on.Domicili: Carrer Major, 9.
3er. Localitat i codi postal: Alcúdia. 07400.

d.Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Un mes, a comptar des de l’obertura de les proposicions.

10.- Obertura de les ofertes.

a.Entitat: Ajuntament d’Alcúdia.
b.Domicili: Carrer Major, 9
c.Localitat: Alcúdia.
d.Data: tercer dia hàbil posterior al termini de presentació de proposicions.

11.- Despeses d’anuncis

A càrrec de l’adjudicatari fins un màxim de 2.000 Euros.

 Es podran aconseguir els plecs de clàusules econòmico-administratives al Perfil del contractant a www.alcudia.net12.- Portal informàtic.-

 

Alcúdia, 12 de juny de 2017

La regidora delegada d’Hisenda, Contractació i Estadística,
Joana Mª Bennasar Serra
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