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ANUNCI

La durada de la concessió és de TRES ANYS, a comptar des de la data de formalització del corresponent contracte
administratiu. No obstant això, el contracte podrà ser objecte de pròrroga anual expressa, fins a un màxim total de
CINC ANYS, en el cas que l’adjudicatari hagi ofertat la realització d’inversions en la seva oferta, i als efectes
d’amortitzar-la segons la proposta que es presenti a la pròpia oferta.
3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
4. Cànon de la concessió anual
El cànon de la concessió anual, susceptible de presentar millor oferta a l’alça per part dels licitadors, es fixa en la
quantitat mínima de 3.600,00 euros anuals (equivalents a 300,00 euros/mensuals) i un cànon variable que
es calcularà en base al consum elèctric que s’estableix en 0,20 cèntims d’euro/hora d’acord amb el mesurador de
consum instal·lat i que es liquidarà trimestralment a l’Ajuntament.
5. Garanties.
La garantia definitiva és d’un import de 1.260,00 euros.
6. Obtenció de documentació i informació.
Departament de Secretaria de l’Ajuntament del Bruc (C/. Bruc del Mig, 55 – Telèfon: 93.771.00.06 / bruc@diba.cat )
durant el termini de presentació de proposicions en l’horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores
i també els dimecres de 16 a 19 hores.
7. Requisits específics del contractista.
Els detallats a la clàusula 16 i 19 del Plec de clàusules.

https://bop.diba.cat
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concessió demanial de l’explotació del servei de bar– restaurant amb sistema de cocció, de l’edifici
denominat Casal Familiar del municipi d’ El Bruc ubicat al carrer Parròquia s/n i que consta a l’ inventari
municipal de béns i drets (Fitxa núm. 25000748).

CVE 2018039697

2. Objecte i durada de la concessió

Data 5-11-2018

1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament d’El Bruc (C/. Bruc del Mig, 55 – Telèfon: 93.771.00.06 i Fax:
93.771.04.50 / bruc@diba.cat)
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: 01.04.008.002/2016

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

S’anuncia el corresponent procediment obert per a adjudicar la concessió, d’acord amb les dades següents:

A

Es fa públic que per per acord del Ple, celebrat en sessió ordinària el dia 17 d’octubre de 2018, s’ha aprovat l’inici de
l’expedient de contractació per a l’adjudicació de la concessió demanial del servei de bar-restaurant amb cuina amb
sistema de cocció, de l’edifici denominat Casal Familiar del Bruc, així com el corresponent Plec de clàusules
administratives i prescripcions tècniques.

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: millora del cànon establert. Màxim 25 punts.
CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR: millores relacionades l’equimament de la cuina: màxim 10
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8. Criteris de Valoració de les Ofertes.
D’acord amb la clàusula 17 del Plec de clàusules administratives particulars els criteris d’adjudicació seran els que es
detallen, màxim 100 punts:
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11. Despeses d’anuncis.
100,00 euros màxim.
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12. Perfil de contractant on constarà les informacions relatives a la convocatòria del procediment
obert, la licitació i el contingut del Plec de clàusules administratives particulars: www.bruc.cat
www.seu.cat/elbruc i https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/elbruc

https://bop.diba.cat

10. Obertura de les ofertes.
A l’Ajuntament del Bruc com a màxim el desè dia hàbil següent al d'expiració del termini de presentació de
proposicions.
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9. Presentació de les ofertes.
La documentació prevista en la clàusula 16) del Plec de clàusules es presentarà a l’Ajuntament, en el termini de 40
dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB). La documentació també es pot enviar per correu en la forma prevista al Plec.

A

punts // altres millores relacionades amb l’equipament del servei bar-restaurant: màxim 5 punts // proposta de
funcionament i exploració bar-restaurant: màxim 5 punts // solvència professional del projecte: màxim 5 punts //
Enfocament social del projecte i implicació amb el territori: màxim 50 punts.

L’Alcalde,

+02'00'

Enric Canela Vallès

Data 5-11-2018
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Bruc, 22 d’octubre de 2018
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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

C/ Bruc del Mig, 55 08294 El Bruc. Telf.: 93.771.0006 Fax.: 93.771.0450 e-mail:bruc@diba.cat C.I.F.P0802500I
Pàg. 2 de 2

