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De l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de
concessió de serveis per a l’explotació del bar-restaurant situat a les dependències municipals
del Centre Cultural Casal de Sant Jaume d’Enveja.
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja
c) Dependència que tramita l’expedient: Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Administració Pública
f) Número d’expedient: 204/2022
2.- Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja
b) Domicili: av. Catalunya, 22-30
c) Localitat i codi postal: Sant Jaume d’Enveja – 43877
d) Codi NUTS: ES517 Tarragona
e) Telèfon: 977468039
f) Adreça electrónica: aj@santjaume.cat
g) Adreça d’internet del Perfil del Contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=13231186
h) Data límit d’obtenció de documents i informació:
De dilluns a divendres en horari de 09.00 a 14.00 h i fins el mateix dia de finalització del
termini per a la presentació d’ofertes a les 14.00 hores
3.- Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Explotació, en règim de concessió, del servei de bar-restaurant
situat a les dependències municipals del Centre Cultural Casal
b) Admissió de pròrroga: Sí
c) Divisió en lots i número de lots/unitats: No procedeix
d) Lloc d’execució: Centre Cultural Casal de Sant Jaume d’Enveja, av. Catalunya, 23-27
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b) Número d’identificació: 4390230008
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e) Termini d’execució: 4 anys prorrogable un màxim d’un any més
f) Codis CPV:
* 55100000-1 Serveis d’hostaleria
* 55330000-2 Serveis de cafeteria
* 55300000-3 Serveis de restaurant i subministrament de menjars
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* 55410000-7 Serveis de gestió de bars

g) Codi NUTS: ES517 Tarragona
h) En cas de contractes periòdics, calendari estimat: No procedeix
i) Per Acords Marc i sistema dinàmic d’adquisició:
-Durada prevista, amb justificació de tota durada superior a quatre anys: No procedeix

4.- Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Concessió de servei
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert
d) Contracte reservat: No
e) S’aplica Acord Marc: No
f) S’aplica subhasta electrònica: No
5.- Pressupost de licitació: 7.200 euros anuals x 5 anys = 36.000 euros, més 7.560,00 euros
d’IVA, fa un total de 43.560,00 euros, IVA inclòs.

6.- Admissió de variants: No
7.- Garanties
Provisional: No procedeix
Definitiva: 5% del preu final ofert (exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit)
8.- Requisits específics del contractista
a) Classificació: No procedeix
b) Solvència: Descrita a la clàusula 9.1.1.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars
9.- Criteris d’adjudicació
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Valor estimat del contracte: 36.000,00 euros.
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-Valor, ordre de magnitud i freqüència dels contractes: No procedeix

Els que consten en la clàusula 6 del Plec de Clàusules Administratives Particulars
10.- Condicions particulars per a l’execució del contracte
a) Les millores que consten en la clàusula 19 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars, amb caràcter obligatori a càrrec de l’adjudicatari per import de 8.990,30 euros,
IVA inclòs.
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b) Les que consten en el Plec de Prescripcions Tècniques.
11.- Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix.

13.- Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 30 dies següents al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona
b) Documentació a presentar: La que consta en la clàusula 9 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars
c) Presentació d’ofertes: Registre General de l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja i a través
de qualsevol dels mitjans previstos a la vigent Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques
d) S’accepta la facturació electrónica: Sí
e) S’utilitza el pagament electrònic: Sí

a) Entitat: Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja
b) Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja, av. Catalunya, 22-30, 43877
Sant Jaume d’Enveja
c) Data: L’endemà de la data de finalització del termini de presentació d’ofertes
d) Hora: 10.00 h
e) Persones autoritzades a asistir a l’obertura:
-L’acte d’obertura de les proposicions del Sobre n. 1 no serà públic.
-L’acte d’obertura de les proposicions del Sobre n. 2 serà públic i s’anunciarà la data en el
Perfil del Contractant.
15.- Despeses d’anunci: No procedeix.
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14.- Obertura de proposicions
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12.- ACP aplicable al contracte: Sí (l’ACP és l’Acord sobre Contractació Pública negociat en
el marc de l’OMC, del qual l’Estat espanyol n’és part signataria)

16.- Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Castellà i Català.
17.- Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Recurs de reposició davant del Ple de
l’Ajuntament o recurs davant del Tribunal Contenciós Administratiu
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b) Adreça: av. Catalunya, 22-30, 43877 Sant Jaume d’Enveja
c) Termini per presentar recurs: un mes el recurs de reposició i dos mesos el recurs contenció
administratiu
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18.- Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb Fons
de la Unió Europea: No.

