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

7725 Plec de clàusules administratives particulars del contracte administratiu especial, per a l'explotació
del servei de Bar-Poliesportiu, adjudicació mitjançant procediment obert

Aprovat per Acord de la Junta de Govern  de l'Ajuntament de Puigpunyent de data 27 d’abril / 2015, el Plec de clàusules administratives
particulars del contracte administratiu especial, per a l'explotació del servei de Bar-Poliesportiu, adjudicació mitjançant procediment obert,
tramitació ordinària i diversos criteris d'adjudicació, en base a l'article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, s'exposa al públic per a reclamacions.

Simultàniament per mitjà del present anunci s'efectua convocatòria del procediment obert de licitació esmentat; si bé aquesta s'ajornarà quan
resulti necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra el Plec de Clàusules.

1.- Entitat adjudicatària:

a) Organisme: Ajuntament de Puigpunyent
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.

2.- Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: gestió del servei públic de Bar  situat al Complex Poliesportiu de Puigpunyent mitjançant la modalitat de
contracte administratiu especial per a l'explotació del Bar del Poliesportiu de Puigpunyent
b) Lloc d'execució: Puigpunyent

3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació d’urgència
b) Procediment obert.
c) Forma: diversos criteris d'adjudicació.

5.- Garanties:

b) Definitiva:
S’eximeix al contractista de la prestació de la garantia definitiva, la qual haurà de ser substituïda per una assegurança suficient que
garanteixi els bens i les instal·lacions necessàries pel compliment del contracte

6.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Ajuntament de Puigpunyent www.ajpuigpunyent.net
b) Domicili: Sa Travessia, 37
c) Localitat i Codi Postal: Puigpunyent  07194
d) Telèfon: 971-614455
i) Fax: 971-614401
f) Data límit d'obtenció de documentació i informació: 10 dies naturals comptats des del següent al de la inserció del present anunci
al BOIB.

7.- Presentació d'ofertes:

a) Data límit de presentació: 10 dies naturals comptats des del següent al de la inserció del present anunci al BOIB.
b) Documentació a presentar: la indicada en el Plec de Clàusules Administratives.
c) Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament de Puigpunyent, Sa Travessia 37. CP: 07194, en horari de 9 a 14 hores.

8.- Obertura d'ofertes:

a) Entitat: Ajuntament de Puigpunyent
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b) Domicili: , Sa Travessia 37. CP: 07194
c) Data: segon dia hàbil després de finalització del termini de presentació d'ofertes.
d) Hora: A les 10 hores

 les despeses del present anunci seran a càrrec de l'adjudicatari.9.- Despeses d'anuncis:

Puigpunyent a 4 d’abril de 2015 

El Batle
Gabriel Ferrà Martorell     
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