
Departament emissor:Departament emissor: Secretaria

Procediment:Procediment: Cont. Serveis Obert

Núm. d’expedient:Núm. d’expedient: SO2012/000177

Assumpte:Assumpte: Anunci de licitació per a l’adjudicació del contracte de serveis 
per  dur  a  terme l'organització  i  celebració de  les  tres  fires 
d'Inca

1.- Entitat adjudicatària: Ajuntament d'Inca. 
Dependència que tramita l'expedient: secretaria de l'Ajuntament.

2.- Objecte del contracte: 
a) Descripció de l'objecte: organització i celebració de les tres fires d'Inca.
b)  Lloc  d’execució:  al  diferents  carrers  d’Inca  establerts  en  el  plec  de  clàusules 
administratives.
c) Termini d’execució: s’estableix en tres períodes que es corresponen amb les tres 
fires a celebrar a Inca, és a dir 19, 20 i 21 d’octubre de 2012, la segona els dies 26, 
27 i 28 d’octubre de 2012 i la tercera els dies 2, 3 i 4 de novembre de 2012.

3.- Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.

4.- Pressupost base de licitació:  el contractista percebrà dels firaires a cada una de 
les fires les següents quantitats màximes o les que resultin adjudicades, ja que son 
millorables a la licitació per part dels licitadors i a favor dels firaires: 

a) Artesans: 50 euros més Iva per metre lineal i per cada fira.
b) Alimentació: 80 euros més Iva per metre lineal i per cada fira.
c)  Restauració: 189 euros més Iva per metre lineal i per cada fira.

5.- Garantia provisional de 2.000 euros.

6.- Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Secretaria Ajuntament d'Inca.
b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1. 1er pis. Inca.
c) Localitat i codi postal: Inca, 07300.
d) Telèfon: (871) 914000.
e) Telefax: 880819.
f) Pàgina web: www.ajinca.net (perfil del contractista).
g) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins al darrer dia de l’assenyalat 
per a la presentació d'ofertes.

7.- Requisits específics del contractista: els descrits en el plec de condicions.

8.- Presentació de les ofertes:
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a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals a comptar des del següent al de la 
publicació en el BOIB del present anunci de licitació, i de les nou a les catorze hores. 
En el  cas que el  darrer  dia  fos dissabte  o festiu  s’entendrà prorrogat  al  dia  hàbil 
següent.
b) Documentació a presentar: l’establerta en el plec de condicions.
c) Lloc de presentació: Registre General del Ajuntament d’Inca. Plaça d’Espanya, núm. 
1, planta baixa. Inca.
e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos a 
comptar des de l’obertura de les proposicions.
f) Admissió de variants: no s'admeten variants o alternatives al projecte.

9.- Obertura de les ofertes:
a) Entitat: Ajuntament d’Inca.
b) Domicili: plaça d’Espanya, núm. 1, 3r pis (saló de plens).
c) Localitat: Inca.
d) Data: dins els set dies següents a l’obertura de la documentació administrativa. Si 
coincideix amb dissabte, es traslladarà al primer dia hàbil següent.
e) Hora: a les 13 hores.

Això,  sense  perjudici  de  la  facultat  municipal  de  modificar  el  dia  i  hora  prèvia 
comunicació als contractistes, tal com preveu el plec de condicions.

10.- Criteris d’adjudicació i ponderació:
a) Oferta econòmica: per un menor preu per metre lineal a satisfer pels firaires (el  
preu ofertat haurà de ser igual per a cada fira) fins a 50 punts.
b) Temàtica de la fira. Es valorarà la qualitat, singularitat i diversitat de cada una de 
les fires que es proposin, fins a 15 punts.
c) Programa d’animació específic: Per varietat, qualitat i duració dels espectacles de 
cada una de les fires, fins a 15 punts.
d) Decoració: Per la qualitat, tipus de materials, originalitat i adequació a la temàtica 
de la fira, dins a 15 punts.
e) Difusió en els medis de comunicació, fins a 5 punts.

11.- Despeses d'anuncis: seran a càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de 1.385 
euros.

Inca, 19 de juliol de 2012
El batle-president

Sign. Rafel Torres Gómez
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