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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT DE BÚGER

19039 Anunci de licitació del contracte administratiu especial de l'explotació del bar de Ca'n Dometo

La Junta de Govern Local, en data 21 d’octubre de 2014, va aprovar l’expedient i els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques del contracte administratiu especial de l’explotació del bar de ca’n Dometo del municipi de Búger.

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de Búger
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 1/2014

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: explotació del bar de ca’n Dometo del municipi de Búger
b) Termini d'execució: quatre anys des del dia següent a la signatura del contracte

3. Tramitació i procediment de licitació

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert

4. Cànon mensual

Import: 450,00 euros

5. Garanties

a. Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació del contracte

6. Obtenció de documentació i informació

a. Entitat: Ajuntament de Búger
b. Domicili: plaça de la Constitució, 1
c. Localitat i codi postal: Búger, 07311
d. Telèfon: 971516146
e. Telefax: 971877166
f. Plana web: www.ajbuger.net

7. Requisits específics del contractista

Acreditació de la solvència del contractista, en els termes del plec de clàusules administratives particulars: Per a la justificació de la solvència
econòmica i financera: declaracions apropiades d ́entitats financeres o, en el seu cas, justificant de l ́existència d ́una assegurança per riscs
professionals.

Per a la justificació de la solvència tècnica o professional: relació dels principals serveis o treballs realitzats els últims tres anys que inclogui
import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests.

8. Presentació de les ofertes

a. Data límit: les proposicions s'han de presentar dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació
d'aquest anunci de licitació al BOIB. Si el darrer dia d'aquest termini cau en dissabte, diumenge o festiu, les proposicions es podran
presentar fins al primer dia hàbil següent.
b. Hora límit: 14.00 h.
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c. Documentació a presentar: l'especificada en els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars.
d. Lloc: Registre General de l'Ajuntament.
a) Entitat: Ajuntament de Búger
b)  Domicili: plaça de la Constitució, 1
c) Localitat i codi postal: Búger, 07311

9. Obertura de les ofertes

a. Entitat: Ajuntament de Búger
b. Domicili: plaça de la Constitució, 1
c. Localitat i codi postal: Búger, 07311

10. Criteris de valoració de les ofertes i d ́adjudicació del contracte

Els especificats en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.

11. Altres informacions

D’acord amb el que disposa l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el plec de
clàusules administratives particulars s’exposa al públic, a la Secretaria de l’Ajuntament, durant el termini de deu dies naturals a partir de la
publicació d’aquest anunci, perquè puguin presentar-s’hi reclamacions, que seran resoltes per la Junta de Govern Local.

Búger, 28 d’octubre de 2014

El Batle
Bartomeu Alemany Bennàsar
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