Secretaria
Contractació i Compres
Exp. gral.: X2019003804
Exp. tipus: SCPO2019000010

ANUNCI de l’Ajuntament de Montornès del Vallès pel qual es fa pública una
licitació
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Montornès del Vallès
b) Número d’identificació: 813630008
c) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria General
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: SCPO2019000010
2.- Obtenció de la documentació i informació
a) Al perfil del contractant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=vi
ewDetail&idCap=6949766
b) Més informació a la Secretaria General:
Correu electrònic: secretaria@montornes.cat
Telèfon: 935721170
Fax: 935682762
Codi NUTS: ES511
c) Data límit d'obtenció de documentació i informació: 16 de juliol de 2019
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h
3.- Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: contractació del servei de bar, consergeria i gestió de
la Lliga popular de Futbol-7 de la Zona Esportiva Municipal (camp de futbol i
pistes d’atletisme), ubicada al Gran Vial, 3 de Montornès del Vallès.
b) Admissió de pròrrogues: Sí
c) Divisió en lots: No
d) Lloc d'execució: Montornès del Vallès
e) Durada del contracte: 2 anys
f) Establiment d'un acord marc: No
g) Codi CPV: 55410000-7 Servicios de gestión de bares
98341130-8 Servicios de conserjería
h) Codi NUTS: ES511
4.- Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: servei
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No
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5.- Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 24.000 euros (IVA exclòs)
b) Pressupost base de licitació:
L’adjudicatari haurà d’abonar un cànon anual, IVA exclòs, en funció dels equips
participants en la lliga de futbol 7.
Nombre d’equips inscrits
Fins a 22 equips
Més de 22 equips

Cànon a abonar
Exempts de cànon
300€ (IVA exclòs) per equip que
sobrepassi els 22

Les condicions de pagament del cànon seran millorables a l’alça pels licitadors.
6.- Admissió de variants: No
7.- Garanties
Provisional: no
Definitiva: 5% de l’import del preu ofertat, IVA exclòs
8.- Requisits específics del contractista
Professional i tècnica:
 Les persones que prestaran el servei han de disposar de la formació
adequada en matèria d’higiene sanitària i de manipulació d’aliments.
 Si es tracta de persones jurídiques, relacionar els principals serveis
realitzats d’igual o similar naturalesa al de l’objecte del contracte en els
darrers tres anys, indicant l’import, data i destinatari, públic o privat.
 Si es tracta de persones físiques, presentar el currículum vitae.
Econòmica i financera:
 Si es tracta de persones jurídiques, declarar el volum anual de negocis
dels tres últims anys i disposar d’una assegurança de responsabilitat civil
per riscos professionals o el compromís de contractar-la en cas de
resultar adjudicatari.
 Si es tracta de persones físiques, disposar d’una assegurança de
responsabilitat civil per riscos professionals o el compromís de
contractar-la en cas de resultar adjudicatari.
9.- Criteris d’adjudicació:
A) CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (30 PUNTS)
1.- Millores sense cost - 20 punts
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2.- Proposta d’activitats lúdiques/culturals – fins a 10 punts
B) CRITERIS AUTOMÀTICS (70 PUNTS)
1.- Oferta de cànon – fins a 60 punts
2.- Millores socials – Fins a 10 punts
10.- Condicions particulars per l’execució del contracte: consten en el plec
administratiu
11.- Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
12.- Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 16 de juliol de 2019, 14h
b) Documentació que cal presentar: l’especificada a la clàusula 11 del plec
c) Presentació d’ofertes:
La documentació es presentarà a la Secretaria General de l’Ajuntament de
Montornès del Vallès (avinguda de la Llibertat, núm. 2, 08170 Montornès del
Vallès, telèfon 93 572 11 70 i fax 93 572 22 62), abans de les 14 hores, podent
ésser també enviada per correu. En aquest cas, la documentació s’haurà de
lliurar a l’Oficina de Correus dins del termini màxim establert, havent-se
d’anunciar la seva tramesa mitjançant fax o correu electrònic a la dita
Secretaria (secretaria@montornes.cat) el mateix dia de la seva presentació,
sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini i horari esmentat per a la
presentació de les proposicions. Transcorreguts deu dies des de la data
esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en
cap cas.
d) Possibilitat de presentar oferta a tots els lots: No
13.- Obertura de proposicions
a) Sobre A i B: en acte no públic, el dia 17 de juliol de 2019
b) Sobre C: un cop valorat el Sobre B, es comunicarà als licitadors el dia, hora i
lloc
14.- Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i castellà
15.- Règim de recursos: consten en el plec administratiu
Document signat electrònicament

