IDENTIFICADORS

DOCUMENT
ANUNCI (TD08-010): ANUNCI_ANUNCI LICITACIO EXPLOTACIO AGROBOTIGA
_22022021

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: UW49L-XKOIV-URMI5
Pàgina 1 de 4

ESTAT

1.- Ferrer Verge, Jordi, Alcalde, de Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.Signat 22/02/2021 14:42

ANUNCI

Identificació de l’Expedient:
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 12935281 UW49L-XKOIV-URMI5 CC823021012222B66DC2BCFB3EB63CA06FAC5859) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=santcugatsesgarrigues

APROVAT
22/02/2021 14:42

Denominació del contracte:
Codi de l’Expedient:
Tipus de Contracte:
Règim:
Procediment:

Contracte administratiu especial d’explotació del
servei d’Agrobotiga i Punt d’Informació Turística
2021 101
Concessió de Serveis
Ordinari
Obert Simplificat

-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.
b) Número d’identificació: 820680001.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública Local
e) Número d'expedient: 2021 101
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.
b) Domicili: C/ Sant Antoni, 31
c) Localitat i codi postal: Sant Cugat Sesgarrigues CP: 08798.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 938970103.
f) Adreça electrònica: st.cugats@diba.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/santcugatsesgarrigues
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte:
Constitueix l’objecte del present contracte l’explotació d’un local com a punt de venda
de productes autòctons (Agrobotiga), bar-cafeteria i, com a punt d’informació turística,
que s’ubiquen a la planta baixa de l’equipament municipal La Gruta, en el terme
municipal de Sant Cugat Sesgarrigues, amb les condicions que preveu aquest mateix
plec de clàusules administratives particulars, així com el plec de prescripcions
tècniques.
Aquesta Corporació està interessada en què l’explotació d’aquest servei sigui realitzada
de la manera més adient per a garantir el correcte funcionament del conjunt de les
instal·lacions, en les que s’hi durà a terme les prestacions següents:
 Venda de productes de proximitat i ecològics del municipi.
 Servei de cafeteria.
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 Fer visites i informar sobre la Fresquera de Cal Pau Vidal, així com, a altres
edificis municipals que formen part del patrimoni local.
 Informar dels serveis i activitats del municipi.
 Venda d’entrades i/o esdeveniments del municipi.
Aquest contracte es considera un contracte administratiu especial d’acord amb el que
estableixen els articles 25.1.b) i 25.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual cosa es regirà pel que estableix aquest plec i
les disposicions a les que es facin referència.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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Durada del Contracte: 2 ANYS
Admissió de pròrroga: Si. (màxim dues pròrrogues d’un any cadascuna)
Divisió en lots: No.
Lloc d'execució: Sant Cugat Sesgarrigues.
Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
Codi CPV: 55100000-1 Serveis d’hosteleria.
Codi NUTS: ES511.

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: administratiu especial
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Cànon mínim a oferir: El tipus mínim de cànon global anual a satisfer a
l’Ajuntament per part del contractista es fixa en la quantitat de 1.200,00€ + (IVA
252,00€) = 1.452,00€ millorable a l’alça, amb independència del nivell de l’ús del servei.
b) Revisió: No n’hi ha.
c) Forma i terminis de pagament: El cànon definitiu serà aquell que resulti del
proposat a l’alça per part del/de la licitador/a que resulti de l’adjudicació, d’acord amb la
seva proposició econòmica.
L’adjudicatari satisfarà aquest import en 12 pagaments de 100,00€ + 21,00€ (21%
d’IVA) =121,00€ (IVA inclòs) iguals dins dels primers 5 dies del mes següent
mitjançant domiciliació bancària.
El risc operacional del contracte és de la persona adjudicatària en virtut de l’art. 15.2 de
la LCSP.
L’Ajuntament no participarà de cap manera en el finançament de les despeses de
primer establiment previstes en el plec de prescripcions tècniques i no assegurarà al
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concessionari una recaptació o rendiments mínims, ni li concedirà subvencions de cap
tipus.
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Atesa la situació de Pandèmia per Covid 19 existent en el moment de l’inici de
l’expedient de contractació, en el supòsit que les mesures dictades per les autoritats
sanitàries obliguessin a realitzar el tancament de l’explotació el cànon es reduiria en la
part proporcional.
d) Valor Estimat del Contracte: de conformitat amb el que disposa l’art.101 LCSP,
s’estableix en QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS (4.800,00€) IVA exclòs, tenint en
compte el pressupost base de licitació per a tota la durada del contracte.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: Si
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència: Si
-9 Criteris d’adjudicació:
Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la
millor relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art. 145 LCSP, criteris que
versaran sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte.
Total:
Criteris que depenen d’un judici de valor
Criteris avaluables de forma automàtica

100 punts
25 punts
75 punts

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Si
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
-12 ACP aplicable al contracte: Si
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 9/03/2021 a les 23.59hs
b) Documentació que cal presentar: 2 Sobres. SOBRE A i SOBRE B
c) Presentació d’ofertes:
Sobre Digital
d) S’accepta la facturació electrònica: Sí.
e) S’utilitza el pagament electrònic: Sí.
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-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.
b) Lloc: Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues.
c) Dates:
 11 de març de 2021: Obertura de Sobre amb la Declaració Responsable i amb
els criteris que depenen d’un judici de valor.
Hora: 9 hores
Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura no és públic.
 16 de març de 2021: Obertura de Sobre amb els criteris avaluables de forma
automàtica.
Hora: 9 hores
Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura és públic.
-15 Despeses d'anunci: No
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i castellà
- 17 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: No

Sant Cugat Sesgarrigues, a data de signatura electrònica
L’Alcalde, Jordi Ferrer Verge
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