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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

9151 Exposició al públic Plec Condicions concessió adjudicació gestió i explotació Bar Poliesportiu

De conformitat amb l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 16 d’agost de 2017 , mitjançant aquest anunci s'efectua convocatòria del
procediment obert, tenint en compte l'oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, per a l'adjudicació del contracte
concessió de gestió de serveis públics de Gestió i Explotació del Bar del Poliesportiu de Maria de la Salut,  d'acord amb les dades següents:

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Ajuntament de Maria de la Salut
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Secretaria
2) Domicili: Plaça des Pou nº 13
3) Localitat i codi postal: Maria de la Salut, 07519 .
4) Telèfon: 971525002
5) Telefax: 971525194
6) Correu electrònic: hombremusgo@ajmariadelasalut.net
7) Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.ajmariadelasalut.net
8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: El darrer dia hàbil des del dia següent al de la  publicació del present
Anunci al BOIB en el termini de trenta dies naturals.    

d) Número d'expedient: 762/2017 

2. Objecte del Contracte:

a) Tipus:  Procediment obert
b) Descripció: Gestió i Explotació del Bar del Poliesportiu de Maria de la Salut
c) Lloc d'execució: Bar Poliesportiu de Maria de la Salut
1) Localitat i codi postal: Maria de la Salut ( Illes Balears )
d) Admissió de pròrroga: No
e) CPV: 507000002

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Criteris d'adjudicació :  

AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES, XIFRES O PERCENTATGES Valor fins a un màxim de 100 punts (100%)

1. Millora del cànon anual. Valor fins a un màxim de 70 punts, aplicant la fórmula següent: P = M x (Po – PL)/(Pmax-PL) P =
puntuació de l’oferta M = puntuació màxima Po = Cànon per a valorar PL = canon de sortida o tipus de licitació Pmax = cànon més
alt presentat

2. Millora de les inversions mínimes exigides. Valor fins a un màxim de 30 punts.

a.)  Es valorarà si el licitador es compromet a la climatització del local del bar en el termini màxim de 6 mesos i en les
condicions que estableix la normativa vigent per considerar-se local climatitzat. 10 punts
b.) Es valorarà si el licitador es compromet a la reforma dels banys  interiors del bar, entenent per reforma el canvi de tota la
fontaneria incloses les peces de bany, la instal·lació elèctrica i tot l’alicatat, en el termini màxim de 6 mesos. 10 punts
c.) Pla de dinamització de la pràctica de l’esport en el poliesportiu. 10 punts.

:  48.000,00.- ( QUARANTA VUIT MIL ) Euros. 4.800,00.- Euros/ any durant deu anys.  4. Valor estimat del contracte
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5. Pressupost base de licitació:

a) Import net: euros. Import total:  48.000,00.- € 

6. Garanties exigides.

Definitiva (%):  5 % 

7. Requisits específics del contractista:

 Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: El darrer dia hàbil des del dia següent al de la  publicació del present Anunci al BOIB, exposat durant
trenta dies naturals.
b) Modalitat de presentació: Paper
c) Lloc de presentació:

1. Dependència: Secretaria-Inervenció de l’Ajuntament.
2. Domicili: Plaça des Pou, 13
3. Localitat i codi postal: Maria de la Salut. 07519
4. Adreça electrònica: hombremusgo@ajmariadelasalut.net

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir a la seva oferta: Un any.

9. Obertura d'ofertes.

a) Descripció: : Saló de Plens de l’Ajuntament de Maria de la Salut.
b) Adreça: Pça. des Pou, 13
c) Localitat i codi postal: Maria de la Salut. 07519
d) Data i hora: El setè dia hàbil desprès del darrer dia del termini límit de presentació de les proposicions.

 A càrrec de l’adjudicatari10. Despeses de Publicitat:

 

Maria de la Salut, a 17  d’agost de 2017.

El Batle, 
Gabriel Mas Oliver      
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