Ajuntament de l’Escala
vila marinera

1.- Entitat adjudicadora: Ajuntament de l’Escala.
2.- Objecte: Atorgament d’autorització per a l’explotació del bar situat al Centre Cultural i Municipal
Xavier Vilanova (CER), situat al c/ Garbí, n. 6.
3.- Règim econòmic: no es preveu cànon mínim pel dret d’explotació, tractant-se per tant d’una
autorització gratuïta d’acord amb el que preveu l’art. 92.5 LPAP, havent en tot cas d’assumir les
despeses pròpies de la correcta explotació i que es contenen a títol enunciatiu i en cap cas numerus
clausus, en el plec i sense perjudici de les millores aportades en els criteris de valoració.
4.- Criteris d’adjudicació: Tenint en compte el que estableixen les Lleis d'aplicació respecte a les
autoritzacions, aquesta no s'atorga directament entenent que és necessari sotmetre-ho a concurrència.
Per aquest motiu, es preveuen criteris de valoració a efectes d'escollir a l'adjudicatari de l'autorització
en cas que hi hagi més d'un interessat.
Criteris automàtics únics (fins a 20 punts)
a) Millores quantificades (fins a 10 punts)
Els licitadors poden presentar millores quantificades econòmicament que considerin poden millorar
l'explotació.
S'atorgaran 10 punts al licitador que, en una única millora o en conjunt de les millores aportades,
tingui l'import més alt i a la resta proporcionalment segons la formula següent:
10 x Of1/Ofn
Of1= Oferta més baixa
Ofn= Cadascuna de les ofertes
Aquestes millores tenen repercussió en l'explotació, i per tant, s'han de presentar via pressupost o
document similar en funció del que es tracti, que justifiquin el cost de la seva implantació en
l'execució del contracte.
b) Oferta econòmica (fins a 10 punts)
Tenint en compte les obligacions amb repercussió econòmica que disposa l'adjudicatari per la correcta
explotació del servei, l'autorització es preveu gratuïta. Tanmateix, com a millores es preveu que els
licitadors proposin una oferta econòmica que considerin ajustada en concepte de dret d'explotació.
S'atorgarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi la major oferta, i a la resta proporcionalment
segons la formula següent:
10 x Of1/Ofn
Of1= Oferta més baixa
Ofn= Cadascuna de les ofertes
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5.- Obtenció de documentació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/lescala
6.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a partir des de la publicació d’aquest anunci en el BOP.
b) Documentació a presentar: La detallada en el plec.
L’Escala, a data de signatura electrònica.
Josep Bofill Testart

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Alcalde
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L'òrgan competent adjudicarà el contracte a la proposició més avantatjosa, tenint en compte els criteris
objectius anteriors.

Document signat per JOSEP BOFILL TESTART - DNI (TCAT)
en data 10/06/2022

