E.M.D.
ROCALLAURA

ANUNCI
1.- Entitat adjudicatària: Dades generals i dades per l’obtenció de la informació
a) Organisme: EMD DE ROCALLAURA
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1.2.3.4.5.6.-

Dependència: Secretaria
Domicili: Carrer Montserrat, 3
Localitat i codi postal: Rocallaura 25269
Telèfon: 973331183
Correu electrònic: emd.rocallaura@gmail.com
Adreça d’internet del perfil del contractant: El perfil del contractant es troba a la
PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA. Es pot accedir a la plataforma a través de la pàgina Web de l’EMD de
Rocallaura (perfil del contractant):
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/rocallaura
7.- Data límit d’obtenció de documentació i informació: Les persones interessades en el
procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de contractació informació addicional
sobre els plecs i demés documentació complementària, el qual la facilitarà almenys tres
dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que
l'hagin demanat almenys 6 dies abans del transcurs del termini de presentació de les
proposicions.

d) Número d’expedient: 02 / 2021
2.- Objecte del contracte
a) Tipus: Concessió de Serveis
b) Descripció: CONTRACTE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE BAR-RESTAURANT
c) Divisió per lots i número de lots/número d’unitats: No
d) Lloc d’execució/entrega
1.- Domicili: Plaça de la Vila, 8
2.- Localitat i codi postal: Rocallaura 25269
e) Termini d’execució/lliurament: CINC ANYS.
f) Admissió de pròrroga: NO, de conformitat amb l’article 29.2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre LCSP, no es preveu cap pròrroga en el present contracte.
g) Establiment d’un acord marc: --------h) Sistema dinàmic d’adquisició:---------i) Classificació estadística de productes per a activitats (CPA-2008): 55.30.1
j) Vocabulari comú dels contractes públics (CPV-2008): 55300000-3
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3.- Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Subhasta electrònica: NO
d) Criteris d’adjudicació: Segons la clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars
4.- Valor estimat del contracte: 16.500,00 € IVA (21%) exclòs.
5.- Pressupost base de licitació
1. Cànon mensual a raó de 275,00 euros/mes, que resulta un total de 3.300,00 euros anuals.
Pel període de cinc anys: 3.300,00 € anuals x 5 anys = 16.500,00 euros més l’IVA vigent en
cada moment.
S’entén que el valor estimat del contracte serà de 16.500,00 euros. Dit cànon s’haurà de
millorar a l’alça.
2. S'entendrà que en les ofertes presentades pels licitadors està inclòs, a més del preu del
contracte, l'import corresponent a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), el qual serà repercutit
com a partida independent.
6.- Garanties exigides
De conformitat amb l’article 107 s’haurà de constituir a disposició de l’òrgan de contractació
una garantia d’un 5 % del preu final ofert.
7.- Criteris específics del contractista
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar, i
acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
1. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:
a) Dels empresaris que fossin persones jurídiques mitjançant l'escriptura o document de
constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les normes per les quals es
regula la seva activitat, degudament inscrits, en el seu cas, en el Registre públic que
correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.
a´). Dels empresaris que fossin persones físiques mitjançant fotocòpia del Document
Nacional d'Identitat i acreditació d'estar donat d'Alta en l'Impost d'activitats Econòmiques en
l'epígraf corresponent.
b) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la
Unió Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu
s'acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat
on estan establerts, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els
termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries
d'aplicació.
c) Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent
d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit territorial de la qual radiqui
el domicili de l'empresa.
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2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les prohibicions
per contractar, podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge judicial o certificació
administrativa, segons els casos.
Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser substituït per
una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o
organisme professional qualificat.
3. La solvència de l'empresari:
3.1. La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se per un o varis
dels mitjans següents:
a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de
constitució o d'inici d'activitats de l'empresari.
b) Assegurança de Responsabilitat Civil per riscos professionals per import igual o superior a
300.000,00 Euros.
3.2. La solvència tècnica o professional dels empresaris haurà d'apreciar-se tenint en
compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa haurà
d'acreditar-se, per un o varis dels mitjans següents:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que inclogui
import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. Els serveis o els treballs
efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent,
quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat,
mitjançant una declaració de l'empresari; en el seu cas, aquests certificats seran
comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l'empresa,
participants en el contracte.
c) Descripció dels mitjans materials que disposa l’empresa.
d) Les titulacions acadèmiques i professionals de l'empresari i del personal directiu de
l'empresa i, en particular, del personal responsable de l'execució del contracte.
8.- Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 26 DIES NATURALS, a comptar de l’endemà de la data de la
publicació d’anunci en el Perfil del contractant.
b) Modalitat de presentació: Mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web
següent: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/rocallaura
c) Admissió de variants, si escau: No es preveuen variants.
9.- Obertura d’ofertes:
Segons clàusules 18 i 19 del plec de clàusules administratives particulars.
10.- Despeses de publicitat: A càrrec de l’EMD de Rocallaura
11.- Data d’enviament de l’anunci al “Diari Oficial de la Unió Europea”, si escau: No
12.- Altres informacions
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’atendrà una
pluralitat de criteris d'adjudicació d'acord amb la millor relació qualitat – preu.
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A) Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant fórmules: Màxim 60 punts.
a) Proposició econòmica: Màxim 20 punts.
Es valorarà atorgant 20 punts a la proposició que ofereixi el cànon més alt; 0 punts a la
proposició que s'ajusti a el cànon mínim de licitació i la resta de forma proporcional o per la
fórmula següent:
PL=OL/OMx20
PL= Puntuació atorgada al licitador
OL= Oferta licitador
OM = Major oferta
b) Criteris d'adjudicació de caràcter social: Màxim 10 punts.
Es valorarà amb 10 punts el compromís que en l'execució del contracte i durant tota la
vigència del mateix el lloc d'encarregada o gerent sigui exercit per una dona.
c) Criteris d'adjudicació de caràcter mediambiental: Màxim 10 punts.
Reducció de l'impacte ambiental en l'execució del servei: S'atorgaran 10 punts a l'empresa que
ofereixi la realització de la feina fent una separació selectiva d'envasos, embalatges, olis i
deixalles de qualsevol dels productes utilitzats durant la prestació del servei per la seva
posterior recollida i reciclatge d'acord amb les normes municipals i de la Comarca de l’Urgell.
d) Experiència acreditada en servei de bars i restaurants: Màxim 20 punts.
Fins a 20 punts per l'experiència en el sector de l’hostaleria de la persona encarregada de la
gestió. S'atorgaran 2 punts per cada any complet acreditat, fins a un màxim de 10 anys,
d’experiència en el sector de l’hostaleria. Per a això es valorarà l'experiència en la gestió
d’establiments i en activitats relacionades realitzades pels licitadors.
Serà rebutjada tota oferta que, en la valoració final no obtingui una puntuació igual o superior
a 40 punts.

B) Criteris que la seva ponderació depengui d'un judici de valor: Màxim 40 punts.
e) Projecte d'explotació i activitats del bar-restaurant de Rocallaura: fins a un màxim de 40
punts.
Es valorarà la idoneïtat i coherència, recursos personals i materials disponibles, qualitat i
adequació a les necessitats del municipi i dels usuaris de la instal·lació.
- Projecte d'explotació i activitats.
S'haurà de presentar un Projecte d'explotació del Bar-Restaurant de Rocallaura, en el qual es
recullin les línies generals de treball i estratègies per a la consecució dels objectius generals
plantejats a curt i mig termini.
Aquest projecte ha de tenir en compte, entre altres, els aspectes següents:
• Tarifes proposades.
• Manteniment i gestió del bar-restaurant (horaris, neteja, personal).
• Millora de les instal·lacions quant al seu rendiment, economia de manteniment i servei.
Establir principis d’economia social i sostenibilitat ambiental.
• Introducció d'alternatives per a l'ús del temps lliure amb un programa d'activitats
complementàries que es pretenguin oferir en diferents èpoques de l'any. En aquest apartat
s'haurà de prestar especial atenció a la planificació d'activitats a realitzar a Rocallaura i el seu
entorn.
• Mantenir col·laboració amb associacions i col·lectius de la zona.
• Fomentar l’ús de producte de proximitat per al desenvolupament del servei.
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• Promoció i difusió d'informació relativa a tradicions, festes, patrimoni, llocs d'interès turístic
ientorn, promocionant l’arrelament al territori.
Es valoraran els següents aspectes:
1) Gestió del bar-restaurant: ampliació d’horaris d’obertura, millora de la prestació del servei,
planificació i metodologia de la neteja de l’establiment indicant els productes (menjador,
lavabos, cuina, finestres, portes, mobiliari, estris, etc...). Fins a un màxim de 25 punts.
2) Planificació d'activitats a realitzar a Rocallaura. Fins a un màxim de 15 punts.
Serà rebutjada tota oferta que, en la valoració final no obtingui una puntuació igual o superior
a 25 punts.
L'òrgan de contractació tindrà alternativament la facultat d'adjudicar el contracte a la
proposició que, complint les condicions del present Plec, resulti més avantatjosa segons els
interessos municipals, sense atendre únicament a l'oferta econòmica, segons el judici de la
Corporació, o declarar desert el concurs.

Rocallaura, 22 de juliol de 2021
La Presidenta
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