ANUNCI

5. Presentació de proposicions. El termini per a la presentació de les proposicions serà de 20 dies hàbils,
comptadors des de l’endemà de la data de la publicació d'aquest anunci de licitació del procediment al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
6. Documentació a presentar: La documentació a presentar per concórrer a l'atorgament de les autoritzacions per
a l'ús privatiu de domini públic dels espais vacants per a l'explotació de parades de venda no sedentària en
mercats periòdics del municipi de Sant Boi de Llobregat, és la que es relaciona a la base 5.5 del Plec de bases.
8. Obertura de les proposicions. Finalitzat el termini per a la presentació de proposicions en acte públic, el dia,
hora i lloc indicats al perfil de contractant, la Mesa de Contractació procedirà a l’obertura del sobre únic i lectura
dels criteris subjectius. Les proposicions se sotmetran a estudi per part dels tècnics municipals, i l’informe de
valoració de les ofertes que sigui emès serà sotmès a la Mesa de Contractació, que elevarà la proposta
d’atorgament de les autoritzacions a l’òrgan de contractació.
7. Criteris de valoració. Els criteris d'atorgament de les autoritzacions dels espais públics vacants, serà el següent:
- Es valorarà la qualitat del producte
(fins a 10 punts)

Característiques dels llocs
de venda

- Es valorarà l’estètica de la parada i la disposició dels
productes
(fins a 5 punts)
- Qualitat i seguretat de l’estructura i cobriment de la parada
(fins a 5 punts)

Prestació del Servei al
Client

Equilibri comercial

- Millores en la prestació del servei (cobrament amb targeta,
emprovadors, repartiment a domicili..)
(5 punts per millora fins a 10 punts)
- Coneixement del producte i/o clientela (anys de dedicació a
la venda del mateix producte i/o anys de dedicació d’activitat
comercial en el mateix mercat o barri )
(1 punt per cada any de dedicació a la venda del mateix
producte fins a 5 punts)
(1 punt per cada any de dedicació a l’activitat comercial en el
mateix mercat o zona comercial fins a 5 punts)
- Mateix producte que la parada vacant o producte insuficient
al mix comercial del mercat
(10 punts per mantenir el mateix producte de la parada
vacant)
(5 punts per altres productes insuficients al mix comercial)

10 punts

10 punts
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20
punts

B

Especialitat del producte
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4. Obtenció de documentació i informació. El plec de bases estarà disponible a la web municipal
(http://www.santboi.cat/) al Perfil del Contractant, en l'apartat de Contractació.
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3. Preu base de la licitació. En aquesta licitació no es determina un preu base de licitació a millorar pels
sol·licitants.

Data 8-6-2018

2. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació. El present plec de bases es tramita per via ordinària, pel
procediment obert.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1. Objecte del plec de bases. L’objecte d’aquestes bases és l'atorgament de les autoritzacions per a l'ús privatiu de
domini públic per a l'explotació de parades de venda no sedentària en mercats periòdics del municipi de Sant Boi
de Llobregat que es detallen a la base 2 "Relació d'espais públics vacants als mercats periòdics del municipi de
Sant Boi de Llobregat" que comença per la parada denominada DIM001 i finalitza per la parada denominada
MUN127.

A

N787/U665/2018/000004
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat , en la seva sessió de data 30 de maig de
2018, va aprovar convocar la licitació del procediment obert, amb subjecció del plec de bases aprovat i que ara
s’anuncia:

10
punts

Criteri per desfer l’empat (*)

Haver participat en fires locals

5
punts

(*) En cas de persistir l’empat, es farà un sorteig al qual es convidarà als sol·licitants
Sant Boi de Llobregat, 6 de juny de 2018
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 8-6-2018
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Juan Antonio Tamayo Fernández
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A

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Governança i Qualitat Democràtica,
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