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

2217

Licitació per a l'explotació del servei de bar restaurant en el Parc de n'Hereveta

De conformitat amb la Resolució d'Alcaldia de data 26/2/2018 per mitjà del present anunci s'efectua convocatòria del procediment obert,
atenent l'oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació, per a l'adjudicació del contracte administratiu especial
per a l'explotació del servei de bar restaurant en el Parc de n'Hereveta, conforme a les següents dades:
1. Dades generals i obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de Porreres.
b) Dependència que tramita l'expedient: contractació.
c) Obtenció de documentació i informació:
- Domicili: Plaça de la Vila, 17, 07260, Porreres
- Telèfon: 971647221
- Fax: 971168265
- Correu electrònic: adl@porreres.cat
- http://www.porreres.cat/perfil-del-contractant
- Nombre d'expedient: S/113/2017

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/26/1002473

2. Objecte del Contracte:
a) Tipus: contracte administratiu especial
b) Descripció: explotació del servei de bar restaurant en el Parc de n'Hereveta
c) Tramitació ordinària i procediment obert.
d) Termini d'execució: 6 anys més 2 anys prorrogables
e) CPV: 54100007.
3. Criteris d'adjudicació:
a) Criteris objectius (55 punts): preu
b) Criteris subjectius (45 punts): memòria tècnica (10 punts), neteja (10 punts), millores (25 punts)
4. Valor estimat del contracte: 37.200,00 euros (Iva exclòs). Cànon: 3.600 €/any, Iva exclòs (1 a 2 any); 5.000 €/any (a partir 3er any).
5. Garanties exigides: definitiva: 5%.
6. Requisits específics del contractista: solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional, segons els plecs.
7. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació: 15 dies hàbils. Si és dia festiu es traslladarà al següent dia hàbil fins a les 14,00
hores.
8. Altres informacions: d'acord amb el que es disposa en 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, en les oficines municipals, durant el termini de deu dies
naturals a partir de la data de publicació d'aquest anunci, perquè puguin presentar-se reclamacions.

Porreres, 26 de fefrer de 2018
La batlessa,
Francisca Mora Veny
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