C 13/2018

CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Expedient número: C 13/2018

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE BARRA DE BAR PER A LA FESTA COMARCAL DEL BAIX CAMP

Valors estimat contractual: 4.500,00 € (IVA inclòs)
Termini: Inici el dia 20 d’octubre de 22.00 hores i finalització al dia 21 d’octubre a les 03.30 hores
aproximadament.
Ubicació: Riudoms
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Clàusula 1. Objecte del contracte
És objecte del contracte la concessió del servei de barra de bar situada al Pavelló Municipal del municipi de
Riudoms dins de la nit de concert de la Festa Major Comarcal-Som Baix Camp.
Lots: Tenint en compte l’objecte i volum del contracte, no és considera adequat la seva divisió en lots. En pro
de la bona execució del contracte és convenient que el dugui a terme el mateix operador econòmic. L’objecte
del contracte no és fraccionable i constitueix una unitat funcional.
Codi CPV: 55400000-4 Serveis de subministrament de begudes
Clàusula 2. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
Per al còmput del valor estimat del contracte es té en compte el previsible volum de negoci durant el termini
total d’execució. L’aforament de la festa es d’un màxim de nou-centes persones. Es calcula una despesa de 5
€ per persona assistent per la qual cosa es calcula un volum de negoci (IVA inclòs) de 4.500,00€
No és necessària existència de crèdit per part del Consell Comarcal del Baix Camp ja que aquest no durà a
terme cap despesa econòmica relacionada amb aquest contracte.
Clàusula 3. Termini de durada del contracte
El termini d’execució dels serveis començarà el dissabte 20 d’octubre a les 22.00 hores i finalitzarà el diumenge
21 d’octubre a les 03.30 hores aproximadament.
A les 22.00 hores el servei ha de ser plenament operatiu, per tant, el muntatge i instal·lació de les barres,
neveres i altres utensilis necessaris serà instal·lat prèviament.
Clàusula 4. Règim jurídic del contracte
El contracte té caràcter administratiu i la seva qualificació, d’acord amb l’article 284 de la LCSP, és de contracte
de concessió de serveis. Aquest contracte es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec de
prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. A més, es regeix
per la normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment
(d’ara endavant, RGLCAP).
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Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents
contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en
l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.
Clàusula 5. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La forma de tramitació de l’expedient de contractació serà ordinària i el procediment d’adjudicació obert.
Clàusula 6. Aptitud per contractar
Només poden contractar amb el sector públic les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en cap prohibició de contractar i acreditin la solvència
econòmica i financera i tècnica que es determini en aquests plecs.
Així mateix, els contractistes han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui
exigible per dur a terme les prestacions que constitueixin l’objecte del contracte.
Clàusula 7. Solvència i classificació empresarial
Solvència econòmica i financera: No procedeix per aquest contracte.
Solvència tècnica o professional: Experiència Mínima en treballs similars: 1 servei similar en els últims 5 anys.
L’acreditació es farà mitjançant una declaració jurada en la qual s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic
o privat.
Clàusula 8. Mitjans tècnics i humans
Mitjans tècnics:
Barra de bar mínim de 5 metres. Neveres. Tiradors de cervesa. Gots. Gel. Canyetes.
Mitjans humans:
Mínim tres persones que cobreixin tot el servei.
Clàusula 9. Presentació de documentació i de proposicions
Lloc de presentació: C/ Dr. Ferran, 8. 43202 REUS
Entitat: Consell Comarcal del Baix Camp
Horari d’oficina: de 8:30 hores a 14:30 hores
Els licitadors han de presentar la documentació exigible i les seves proposicions en un sobre tancat, identificat
i signat per qui licita o per la persona que representa a l’empresa, tot indicant el nom i cognoms o raó social,
respectivament. Així mateix, el sobre ha de precisar la licitació a què concorren.
El sobre s’ha de presentar en el lloc i termini que s’assenyali a l’anunci de licitació. Les proposicions
presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
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Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de l’empresa
licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, i la declaració conforme
reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.
Contingut del Sobre:
1. Declaració responsable segons model de l’Annex I.
2. Oferta econòmica i tècnica segons el model de l’Annex II d’aquets Plec.
Clàusula 10. Mesa de contractació
La Mesa de contractació està integrada pels membres següents:
Una Presidenta: Sra. Rosa M. Abelló Borràs, Vicepresenta 1a del Consell comarcal del Baix Camp.
Un secretari: Sr. Joan Manuel Abelló, Secretari general del Consell comarcal del Baix Camp.
Els Vocals:
Sr. Joan Manuel Abelló, Secretari general del Consell comarcal del Baix Camp.
Sra. Maria Rosa Pérez ,Interventora general del Consell Comarcal del Baix Camp.
Sr. Jordi Gomà Safont, Responsable del Departament de Turisme.
Clàusula 11. Criteris d’adjudicació
Per a la valoració de les proposicions s’empraran únicament criteris objectius. L’òrgan de contractació tindrà
en compte l’oferta econòmica presentada de la forma establerta en els plecs i adjudicarà el contracte al
licitador que hagi presentat l'oferta econòmica més avantatjosa.
Per obtenir les puntuacions, es procedirà a avaluar l’oferta de manera que a la oferta més econòmica, que no
concorri en baixa temerària o desproporcionada, se li assignarà la màxima puntuació segons estableix el
quadre i les demès ofertes seran puntuades proporcionalment en base a la oferta més econòmica. El licitador
que obtingui la puntuació total més alta serà l’adjudicatari.
Puntuació màxima que podran obtenir els licitadors: 150 punts.
Puntuació oferta = (Puntuació quadre x Preu de l’oferta més econòmica) / Preu oferta que es puntua. (La
puntuació contindrà dos decimals).
CONCEPTE
PREU (amb IVA inclòs)
PUNTUACIÓ
Refresc i cervesa*
40
Beguda energètica*
15
Combinat (amb alcohol)*
30
Combinat (amb alcohol i beguda
15
energètica)*
* El licitador ha d’oferir totes aquestes begudes per a que la oferta sigui valida i puntuable.
Millora en el nombre de treballadors/es a partir del mínim de tres persones:
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CONCEPTE
4 Treballadors/res o més

PUNTUACIÓ
50

Criteris de desempat:
a) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla de
cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos amb
discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la plantilla.
b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.
Clàusula 12. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Per a considerar una oferta com a baixa presumptament anormal o temerària s’atendrà als criteris establerts
a l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
Clàusula 13. Garantia definitiva
D’acord amb l’article 107.4 de la LCSP s’eximeix de la constitució de la garantia definitiva.
Clàusula 14. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa contractista
seran les següents:
1. Recollida i neteja de la sala a la finalització del servei.
2. Prohibida la venda d’alcohol a menors de 18 anys.
Clàusula15. Revisió de preus
No procedeix per aquest contracte. L’empresa que resulti adjudicatària del servei no podrà reclamar cap
reajustament dels preus unitaris proposats en la seva oferta.
Clàusula 16. Tarifes màximes:
Els preus màxims que tindran que satisfer els consumidors per a cada producte són els següents:
CONCEPTE
Refresc i cervesa
Beguda energètica
Combinat (amb alcohol)
Combinat (amb alcohol i beguda
energètica)

PREU MÀXIM (amb IVA inclòs)
2€
3€
5€
6€
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Aquests preus podran ser rebaixats pels licitadors al ser considerats els mateixos com a criteri d’adjudicació,
esdevenint el preu ofert pel licitador que hagi obtingut la major puntuació com a preu final de venta al
consumidor.
Clàusula 17. Cànon: Per aquest contracte no s’estableix cap cànon a abonar al Consell Comarcal del Baix Camp.
Clàusula 18. Risc operacional: El dret d’explotació dels serveis implica la transferència al concessionari del risc
operacional en l’explotació del servei, en particular el risc de demanda.
Clàusula 19.Obligacions del contractista
El contractista resta obligat al compliment de la normativa general sobre la prevenció de riscos laborals, Llei
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i en particular, de les disposicions sobre
coordinació d’activitats empresarials a que es refereix l’article 24 de la Llei i el RD 171/2004 de 30 de gener
que desenvolupa l’article 24.
Clàusula 20. Responsabilitats
El contractista serà responsable dels accidents, perjudicis o infraccions que puguin succeir o produir-se per la
negligent execució del servei o l’incompliment de les disposicions establertes. També serà responsable per les
actuacions que, per acció o omissió, generin riscos greus sobre el medi ambient d’acord amb la legislació
vigent.
Clàusula 21. Formalització i perfecció del contracte
El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica avançada basada en
un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica.
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ANNEX I
DECLARACIÓ RESPONSABLE
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / en nom i
representació de ....................... de la qual actua en qualitat de ................. (administrador únic, solidari o
mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el Notari de
(lloc), senyor .................., en data ............ i número de protocol .............., declara sota la seva responsabilitat,
com a empresa licitadora del contracte del servei d’explotació de la barra de bar de la festa comarcal a
Riudoms.
a) Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de
conformitat amb el que estableix l’article 71.1 d) de la LCSP i els articles 13 i 14 del Reglament general de la
Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
b) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva
obertura, instal·lació i funcionament legal.
c) Que la informació i documents aportats en el sobre és de contingut absolutament cert.
d) Que autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents les
dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es
requereixin per procedir, si s’escau, a l’adjudicació del contracte.
e) Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual actuo, per
comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació requerida per contractar, inclosa l’oferta
econòmica.
f) En el seu cas, declaro comprometre’m a adscriure a l’execució del contracte determinats mitjans materials
i/o personals, quan així es requereixi.
g) En relació al tractament de dades de caràcter personal, l’empresa declara que ofereix garanties suficients
per aplicar, en cas que el contracte comporti el tractament de dades de caràcter personal, mesures tècniques
i organitzatives apropiades, per tal que el tractament s’efectuï de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i la normativa de desenvolupament, així com,
si escau, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. I per què consti, signo aquesta declaració
responsable.

Signatura
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ANNEX II
MODEL D’OFERTA
El/la
Sr./Sra............................................................................................
amb
residència
a
......................................., al carrer.................................número............, i amb NIF.................., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del
contracte de servei de barra de bar per a la festa comarcal celebrada al municipi de Riudoms, amb expedient
número C 013/2018, es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb
estricta subjecció als requisits i condicions estipulats a continuació:

CONCEPTE
PREU (amb IVA inclòs)
Refresc i cervesa*
Beguda energètica*
Combinat (amb alcohol)*
Combinat (amb alcohol i beguda
energètica)*
* El licitador ha d’oferir totes aquestes begudes per a que la oferta sigui valida i puntuable.
CONCEPTE
3 Treballadors/res o més
*
*Marcar amb una creu si es millora el requisit mínim de dues persones

Signatura
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