Expedient núm.: 2021/1516
Procediment: Procediment obert
Assumpte: Concessió demanial de parades del mercat municipal de Teià
Document: Acta obertura sobre 3. Oferta econòmica
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Reunits a la secretaria d’aquest Ajuntament de Teià en data 2 de febrer de 2022, a les
13:10h es constitueix la Mesa de Contractació per a l'adjudicació del següent contracte:
Tipus de contracte: Concessió de serveis
Subtipus del contracte: Concessió de serveis
Objecte del contracte: Concessió demanial per a l’ús privatiu de parades del Mercat
municipal de Teià, situat a la Plaça de Catalunya, 6, com a comerç bàsic.
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: CPV: 55900000-9 Serveis comercials al por menor
Valor estimat del contracte: 70.137,20 €
Durada de l'execució: 15 anys, de 5 anys o de 2
anys, a opció del licitador

Durada màxima: 15 anys

La composició de la mesa és la següent:
Presidenta (membre de la Corporació o
funcionari d'aquesta)
Sra. Montse Riera Rojas
Interventora de la Corporació (Vocal)

Sra. Anna Moreno Castells

Secretari de la Corporació (Vocal)

Sr. Luis F. Martínez-Zurita Lacalle

Vocal

Sra. Lídia González Prado

Secretària de la Mesa

Sra. Emma Contreras Picó

Constituïda la Mesa en la forma indicada, la Sra. Presidenta declara obert l’acte, procedint
a continuació a la lectura de l’informe de valoració de les ofertes dels criteris d’adjudicació
avaluables mitjançant un judici de valor, que ha estat publicat al perfil del contractant en
data 1 de febrer de 2022, prèviament a l’obertura de sobres:

L’informe publicat és del següent literal:
“
INFORME D’AVALUACIÓ TÈCNICA PER LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Expedient 2021/1516
DADES DELS LICITADORS
Lot de parades núm. 4 (Parades 5-7 i 9)
OFERTA
1

LICITADOR
ALBERT TOMÀS SANTIAGO

CRITERIS D’AVALUACIÓ
A continuació es descriuen els criteris de valoració que consten al Plec de Clàusules
Administratives i que han estat aplicats en la valoració. La puntuació total en aquest
apartat serà com a màxim, de 49 punts.
RESUM DELS CRITERIS QUE CONFORMEN LA PROPOSTA TÈCNICA I
PUNTUACIONS MÀXIMES
VALORACIÓ DE LA MEMÒRIA D’EMPRESA
1. Valoració de la Memòria d’empresa

Punts

a) Projecte comercial, descripció del producte i pla de màrqueting: caldrà
aportar plànol i/o imatges, descripció dels materials a utilitzar i
especificacions tècniques de l’equipament.

15

b) Viabilitat econòmica (no es podrà consignar l’oferta econòmica)

10

c) Innovació: Elements nous que aporten un valor afegit al projecte.

7

d) RRHH: Organigrama i llocs de treball a crear

7

e) Projecte consolidat

10

Total

49

ANÀLISI DE LA PROPOSTA TÈCNICA: RESUM
Oferta

Licitador

Projecte
comercial,
descripció del
producte i pla
de màrqueting.
(Màxim 15
punts)

Viabilitat
económica
(Màxim 10
punts)

Innovació:
elements
nous que
aporten valor
afegit (Màxim
7 punts)

RRHH:
Organigrama i
llocs de
treball a crear

Projecte
consolidat

Total

Albert
Tomàs
Santiag

8

0

7

7

10

32

1

CRITERIS
1. Albert Tomàs Santiago
Lot de parades núm. 4 /5-7-9)

ASPECTE

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
15

PUNTUACIÓ
ATORGADA
8

10

0

No se li atorga puntuació a aquest apartat ja
que no s’ha presentat documentació relativa a
aquest punt.

Innovació: Elements
nous que aporten un
valor afegit al
projecte.

7

7

Se li atorga la màxima puntuació en aquest
apartat, atesa l’exclusivitat del producte de
pesca de proximitat pescat pel mateix
propietari i el valor afegit que aporta.

RRHH:
Organigrama i llocs
de treball a crear

7

7

Se li atorga la puntuació màxima en aquest
apartat, atès que la descripció resulta
detallada i correcta.

Projecte
consolidat

10

10

Se li atorga la màxima puntuació ja que la
documentació aportada descriu correctament i
demostra la consolidació del projecte durant el
període que ha estat com a parada amb
concessió provisional al Mercat Municipal de
Teià.

Projecte comercial,
descripció del
producte i pla de
màrqueting: caldrà
aportar plànol i/o
imatges, descripció
dels materials a
utilitzar i
especificacions
tècniques de
l’equipament.
Viabilitat econòmica
(no es podrà
consignar l’oferta
econòmica)

PUNTUACIÓ TOTAL

COMENTARIS
Descripció gràfica correcta pel que fa a
producte,. No obstant, se li atorga la puntuació
exposada atès que manca el pla de
màrqueting i les especificacions tècniques de
l’equipament.

32 PUNTS

”

A continuació es procedeix a l’obertura del Sobre 3, que conté la proposició econòmica,
amb el següent resultat:
-

LOT 1: Desert
LOT 2: Desert
LOT 3: Desert
LOT 4: Parada 5-7-9
o Licitador: Albert Tomàs Santiago
• Durada de la concessió: 15 anys
• Cànon ofert: 5.000,00 euros

La classificació de les ofertes queda de la següent manera:

1.

LICITADOR

Criteri 1. Memòria
d’empresa

Albert Tomàs
Santiago

32

Criteri 2.
Durada de la
concessió
15

Criteri 3.
Cànon
d’adjudicació
0

Total
puntuació
47

Per tot l’exposat, la Mesa acorda proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació de la
Concessió demanial per a l’ús privatiu de parades del Mercat municipal de Teià, Lot 4,
parada 5-7-9, a Albert Tomàs Santiago, amb NIF *****598S, d’acord amb les següents
condicions:
•
•
•

Durada de la concessió: 15 anys
Cànon ofert: 5.000,00 euros
Cànon anual: 1.055,52 €/any

La Mesa de contractació acorda requerir la garantia definitiva a l’empresa proposada
adjudicatària per import del 5% sobre la quantitat del cànon d’adjudicació ofert més l’import
del cànon anual de totes les anualitats ofertes, és a dir, 1.041,64 euros, d’acord amb el
punt f) clàusula 23ena del plec de condicions, així com del la resta de documentació.
La Presidència declara finalitzat l’acte a les 13:20 hores del dia 2 de febrer de 2022, del
qual s’estén la present acta, de conformitat amb el disposat a l’article 87.3 del RD
1098/2001, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes del Sector
Públic.

Presidenta Mesa contractació
Sra. Montse Riera

Vocal de la Mesa contractació
Sr. Luis Fernando Martínez-Zurita Lacalle

Secretaria de la Mesa de contractació
Sra. Emma Contreras Picó

Vocal de la Mesa contractació
Sra. Anna Moreno Castells.

Vocal de la Mesa de contractació
Sra. Lídia González Prado

