Ajuntament de l’Albiol
ANUNCI
de l’Ajuntament de l’Albiol sobre la licitació del Servei de Bar-Restaurant de l’Albiol

La Junta de Govern local, en sessió ordinària celebrada el dia 1 de febrer de 2019, ha aprovat
inicialment el plec de clàusules administratives particulars, per procediment obert, oferta més
avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació, per a l’adjudicació del contracte del servei de
bar-restaurant de l’Albiol
Simultàniament, s’acordà l’inici del procediment d’adjudicació i per mitjà del present s’anuncia
la celebració de l’acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a l’establert als plecs de clàusules
aprovats, l’extracte del qual és el següent:
1. ENTITAT ADJUDICADORA
a) Organisme. Ajuntament de l’Albiol
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Secretaria
2) Domicili: Carrer Drago 15
3) Localitat i codi postal: L’Albiol - 43479
4) Telèfon: 977 84 61 60
5) Telefax: 977 76 70 55
6) Correu electrònic: ajuntament@albiol.cat
7) Direcció d’Internet del perfil de contractant accessible a: https://www.albiol.cat/
d) Número d’expedient: 2/2019
2. OBJECTE DEL CONTRACTE:
a) Tipus: Servei
b) Descripció: Servei del bar-restaurant de l’Albiol (ubicat al Carrer Sant Miquel núm. 6)
c) Durada del contracte: 2 anys, més un màxim de 2 anys de pròrroga optativa per part del poder
adjudicador
d) CPV: 55410000-7 – Servei de gestió de bars i 55300000-3 – Servei de restaurant
3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I CRITERIS D’AJUDICACIÓ:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment d’adjudicació: Obert
c) Criteris d’adjudicació:
— Preu, fins a 15 punts (millora de l’import del cànon mensual)
— Millores materials, fins a 15 punts
— Millores en el nombre d’hores setmanals d’atenció al públic durant l’horari d’estiu, fins 15
punts
— Millores en el nombre d’hores setmanals d’atenció al públic durant l’horari d’hivern, fins 10
punts
-Projecte d’explotació, en el qual es descriuran els següents aspectes: fins a 45 punts, amb el
detall següent:
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Tipus de cuina a realitzar: fins a 5 punts
Tarifes de preus dels menús diaris i dels àpats: fins a 10 punts
Qualitat dels productes, productes de proximitat i ecològics: fins a 10 punts
Pla de manteniment de béns i instal·lacions adscrits al servei (neteja,
manteniment dels electrodomèstics...): fins a 10 punts
Sistema de gestió sostenible dels residus (minimització d’envasos, recollida
selectiva de les fraccions de brossa, recollida selectiva d’olis usats, promoció
de l’ús d’envasos reutilitzables...): fins a 5 punts
Activitats de promoció del servei bar-restaurant, fins a 5 punts

4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:
a) Cànon: 200 €/mes (més IVA)
b) Pressupost base de la licitació: 9.600 €
5. GARANTIES EXIGIDES.
a) Provisional: No s’exigeix.
b) Definitiva: Serà un 5% del preu de l’adjudicació
6. REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA:
a) Classificació: No s’exigeix.
b) Altres requisits. Els establerts a les clàusules administratives particulars i tècniques.
7. PRESENTACIÓ D’OFERTES:
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals a comptar des del dia següent al que aparegui la
publicació d’aquest anunci al perfil de contractant de l’Ajuntament.
b) Documentació a presentar: la que s’assenyala al Plec de clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació:
1. Dependència: Registre General
2. Domicili: Carrer Drago 15 (Urbanització Masies Catalanes)
3. Localitat i codi postal: L’Albiol, CP 43479
4. Direcció electrònica: ajuntament@albiol.cat
8. OBERTURA D’OFERTES ECONÒMIQUES
a) Data: el primer divendres hàbil finalitzat el període per a presentar les ofertes.
b) Adreça: Carrer Drago 15 (Urbanització Masies Catalanes)
c) Localitat i codi postal: L’Albiol, CP 43479
9. Despeses de publicitat. Les despeses de publicació dels anuncis (fins a un límit de 100,00 €)
L’Albiol, 1 de febrer de 2019.
L’ALCALDESSA, Lídia Guerrero Martín

Data: 2019.02.07
13:46:11 +01'00'
Plaça Sant Miquel,5 Telèfon 977846160

43479 - L’ALBIOL ajuntament@albiol.cat

