Àrea / Unitat

Àrea d'Alcaldia, Serveis Centrals, Economia i Promoció de la
Ciutat
Contractació
IIS
Codi de verificació

²6U4J3C2R424S62620QHVI»
²6U4J3C2R424S62620QHVI»
6U4J3C2R424S62620QHV

Document

CONZI1CZ

Expedient

8742/2015

Data

03-08-2015

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ
Constituïda la corresponent MESA DE CONTRACTACIÓ, en data 3 d'agost de 2015, la qual la
qual està formada per Margarita García Domínguez com a presidenta acctal, assistit per
Antonio Garcia Vega, en qualitat de secretari, que dona fe de l'acte i com vocals, el secretari
acctalde la Corporació Joan Pere Samsó Bas, la interventora acctal, Maribel Rivero del Hoyo,
la cap de Promoció Econòmica, Encarna Puig Iroz i el tècnic mitjà de Promoció Econòmica,
Josep Maria Gómez Gómez, per tal de realitzar l'acte d'assistència a l'òrgan de contractació
competent, exigit per l'art. 320 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), en relació a
l'expedient, relatiu a la contractació, mitjançant procediment obert, la concessió demanial
per a la explotació de la cafeteria situada a les instal·lacions del Mercat Municipal del Prat de
Llobregat.
Atès que les ofertes presentades al respecte, en temps i forma, són:








ASSOCIACIO D'ATURATS I ATURADES DEL PRAT, amb un cànon de 275€
SONIA BARAJAS GUZMAN, amb un cànon de 301€
EL PEBROT PICANT SL, amb un cànon de 325€
SUSANA LAZARO FLORES, amb un cànon de 260€
JUAN GARRIDO RAYA, amb un cànon de 260€.
INVERSIONES MACROZO SL, amb un cànon de 275€
ANTONIA ROBLES CASARES, amb un cànon de 260€

Atès que segons els informes emesos pel tècnic de Promoció Econòmica de dates 15 i 21 de
juliol de 2015, valoratius de les esmentades propostes, en base als criteris de selecció
continguts en el plec de clàusules regulador d’aquesta contractació, el resultat és el
següent:
Criteris de judici de valor, sobre B1, fins a un màxim de 4 punts.
La documentació continguda al sobre B1 s'ha de ponderar amb els criteris d'adjudicació
avaluables en base a judicis de valor assenyalats en la clàusula IV.4 del plec de clàusules
administratives particulars d'aquesta concessió:
"Criteris d'adjudicació avaluables en base a judicis de valor (fins a 4 punts).
- Fins al màxim de 2 punts es valorarà la relació de serveis que s'ofereixen (begudes,
oferta gastronòmica, etc...)
- Fins al màxim de 2 punts es valorarà l'adequació al projecte comercial del pla
d'inversions presentat"
Atenent aquests criteris es valora la relació de serveis que cada una de les set propostes
ofereix en el seu global; en particular s'analitza si l'oferta encaixa amb el tipus de
clientela del mercat, si s'ha definit amb detall l'oferta gastronòmica, si ofereix productes
locals/de proximitat/de mercat, si oferta productes de temporada, si preveu rotació a la
carta/menú i si l'oferta abasteix totes les franges horàries
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De igual manera es valora l'adequació al projecte del pla d'inversions presentat atenent
els següents criteris: anàlisi de la competència, anàlisi de la clientela, anàlisi dels
proveïdors, maquinària prevista pel funcionament de la cafeteria, previsió d'inversions i
pressupostos aportats, pla de finançament i disposició de recursos propis i/o aliens,
provisió de despesa – inclòs salaris-, previsió de despesa, previsió d'ingressos, càlcul del
marge comercial, càlcul del punt d'equilibri econòmic de l'explotació, llistat de preus de
venda al públic.
En base a tot això s'atorga la següent puntuació:

Associació
d'aturats del
Prat
Barajas
Guzmán,
Sònia
El
Pebrot
Picant
Garrido
Raya, Juan
Inversiones
Macrozo SL
Lázaro
Flores,
Susana
Robles
Casares,
Antonia

NIF
CIF/NIE
G66109687

Fins al màxim de 2 punts
es valorarà la relació de
serveis que s'ofereixen
(begudes, oferta
gastronòmica, etc...)

Fins al màxim de 2
punts es valorarà
l'adequació al projecte
comercial del pla
d'inversions
presentat.

Total
de
punts

1,3

0,8

2,1

1,7

0,4

2,1

1,0

1,2

2,2

0,7

1,1

1,8

1,3

1,4

2,7

1,5

1,6

3,1

1,8

1,2

3,0

Y2059376Q
B66340456
38504781K
B65219966
46786382N
46790446M

Criteris avaluables de forma automàtica, sobre B2, fins a un màxim de 6 punts.
Propostes econòmiques presentades:
Cànon mensual.
-

Associació d'aturats del Prat amb CIF G66109687, presenta una proposta
econòmica de cànon mensual de 275 euros
Barajas Guzmán, Sonia Amb NIE Y2059376Q, presenta una proposta
econòmica de cànon mensual de 301 euros
El Pebrot Picant amb CIF B66340456, presenta una proposta econòmica de
cànon mensual de 325 euros
Garrido Raya, Juan amb NIF 38504781K, presenta una proposta econòmica de
cànon mensual de 260 euros
Inversiones Macrozo SL amb NIF B65219966, presenta una proposta
econòmica de cànon mensual de 275 euros
Lázaro Flores, Susana amb NIF 46786382N, presenta una proposta econòmica
de cànon mensual de 260 euros

| C. del Centre, 26-30, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G

2/5

-

Robles Casares, Antonia amb NIF 46790446M, presenta una proposta
econòmica de cànon mensual de 260 euros

Pla d'inversions previst per iniciar l'activitat (IVA inclòs)
-

Associació d'aturats del Prat amb CIF G66109687, presenta una proposta
econòmica d'inversió per iniciar l'activitat de 10.000 euros
Barajas Guzmán, Sonia Amb NIE Y2059376Q, presenta una proposta
econòmica d'inversió per iniciar l'activitat de 12.928 euros
El Pebrot Picant amb CIF B66340456, presenta una proposta econòmica
d'inversió per iniciar l'activitat de 14.800 euros
Garrido Raya, Juan amb NIF 38504781K, presenta una proposta econòmica
d'inversió per iniciar l'activitat de 12.838 euros
Inversiones Macrozo SL amb NIF B65219966, presenta una proposta
econòmica d'inversió per iniciar l'activitat de 18.271 euros
Lázaro Flores, Susana amb NIF 46786382N, presenta una proposta econòmica
d'inversió per iniciar l'activitat de 12.388 euros
Robles Casares, Antonia amb NIF 46790446M, presenta una proposta
econòmica d'inversió per iniciar l'activitat de 22.002 euros

Pla d'empresa
Totes les empreses presesntades van presentar pla d'empresa
Com consta al plec de condicions particulars per a l'adjudicació de la concessió
administrativa de la cafeteria del Mercat Municipal del Prat de Llobregat punt IV.4:
Criteri A)
Fins a 1 punts es valorarà l’oferta econòmica, amb la possible millora a l’alça del cànon de
sortida que presenti el peticionari. Se li donarà la màxima puntuació a l'oferta més alta i cap punt a
totes les ofertes que igualin el cànon de sortida. La resta d'ofertes que també superin el cànon de
sortida es valoraran proporcionalment seguint la fórmula X=Y/A
On X= puntuació de l'oferta presentada
Y= oferta presentada menys cànon de sortida
A= millor oferta presentada menys cànon de sortida
Criteri B)
-Fins a 2 punts es valorarà el pla d'inversions previst per iniciar l'activitat. Tenint en compte la
quantia. Se li donarà la màxima puntuació a l'oferta més alta. La resta d'ofertes es valoraran
proporcionalment seguint la fórmula X=2*Y/A
On X= puntuació de l'oferta presentada
Y= oferta presentada
A= millor oferta presentada
Criteri C)
-Fins a 3 punts és valorarà el pla d'empresa seguint els següents criteris:
- Sense pla d'empresa 0 punts
- Pla d'empresa que contingui els següents elements com a mínim, fins a 1,5 punts:
I) dades de l'empresa;
II)Forma jurídica;
III)Objecte de l'activitat;
IV) Pla de màrqueting;
V) Pla de producció;
VI) pla d'inversions i finançament.
-Pla d'empresa amb l'informe de viabilitat d'una entitat col·laboradora del
programa Catalunya Emprèn: per la creació d'empreses del Departament
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya o el seu equivalent d'altres
comunitats autònomes: 3 punts.
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En base a tot això s'atorga la següent puntuació:
Empresa

Associació
Barajas
El
Pebrot Garrido
d'aturats del Guzmán,
Picant
Raya, Juan
Prat
Sònia
NIF/CIF NIE
G66109687
Y2059376Q Y2059376Q
38504781K
Sobre B2. Criteris avaluables de forma automàtica, fins un màxim de 6
Criteri A) Fins a 1
punt es valorarà
l’oferta
econòmica, amb
la possible
0,33
0,68
1,00
0,13
millora a l’alça
del cànon de
sortida que
presenti el
peticionari...
Criteri B) Fins a 2
punts es valorarà
el pla
0,91
1,18
1,35
1,17
d'inversions
previst per iniciar
l'activitat...
Criteri C) Fins a 3
punts és valorarà
3,00
3,00
3,00
3,00
el pla
d'empresa...
Suma sobre B2
4,24
4,86
5,35
4,30

Inversiones
Macrozo SL

Lázaro
Flores,
Susana
46786382N

Robles
Casares,
Antonia
46790446M

0,33

0,13

0,13

1,66

1,13

2,00

3,00

3,00

3,00

4,99

4,26

5,13

B65219966
punts

Una vegada analitzades i valorades totes les propostes presentades per al sobre B2,
l'empresa que obté la puntuació més alta ha estat El Pebrot Picant amb CIF B66340456,
amb un total de 5,35 punts
Davant dels antecedents de les puntuacions obtingudes per totes les empreses
esmentades en els sobres B1 i B2, es proposa a l'empresa Robles Casares, Antonia amb
NIF 46790446M, per haver obtingut la màxima puntuació, amb un total de 8,13 punts,
En el següent quadre es detallen les valoracions totals d'ambdós sobres: B1 i
B2:
Empresa

Associació
Barajas
El
Pebrot Garrido
d'aturats del Guzmán,
Picant
Raya, Juan
Prat
Sònia
NIF/CIF NIE
G66109687
Y2059376Q Y2059376Q
38504781K
Sobre B1. Criteris de judici de valor, fins a un màxim de 4 punts
Fins al màxim de
2
punts
es
valorarà
la
1,3
1,7
1,0
0,7
relació de serveis
que s'ofereixen
Fins al màxim de
2
punts
es
valorarà
l'adequació
al
0,8
0,4
1,2
1,1
projecte
comercial del pla
d'inversions
presentat"
Suma sobre B1
2,1
2,1
2,2
1,8
Sobre B2. Criteris avaluables de forma automàtica, fins un màxim de 6
Criteri A) Fins a 1
punt es valorarà
l’oferta
0,33
0,68
1,00
0,13
econòmica, amb
la possible
millora a l’alça

Inversiones
Macrozo SL
B65219966

Lázaro
Flores,
Susana
46786382N

Robles
Casares,
Antonia
46790446M

1,3

1,5

1,8

1,4

1,6

1,2

2,7
punts

3,1

3,0

0,33

0,13

0,13
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del cànon de
sortida que
presenti el
peticionari...
Criteri B) Fins a 2
punts es valorarà
el pla
d'inversions
previst per iniciar
l'activitat...
Criteri C) Fins a 3
punts és valorarà
el pla
d'empresa...
Suma sobre B2

Total sobres
B1+B2

0,91

1,18

1,35

1,17

1,66

1,13

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

4,24

4,86

5,35

4,30

4,99

4,26

5,13

6,34

6,96

7,55

6,10

7,69

7,36

8,13

En conseqüència, i a la vista de les esmentades ofertes i de l’informe, aquesta Mesa de
Contractació, en compliment del disposat l'article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), proposa l'adjudicació del contracte de referència a favor d'Antonia Robles
Casares, amb un import de cànon mensual de 260 euros i un pla d'inversions per
iniciar l'activitat de 22.002 euros (IVA inclòs), procedint, en aquest acte, a elevar la
present proposta a l'òrgan de contractació competent.
El Prat de Llobregat,
F_GRPFIRMA_PRESIDENT
Signat electrònicament

F_GRPFIRMA_SECREACTA
Signat electrònicament

per:
La presidenta
03/08/2015 14:16

per:
El secretari de la Mesa
de Contractació
Antonio García Vega
03/08/2015 13:03
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