ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 1 DE FEBRER DE 2019:

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEIDMENT OBERT, PEL
SERVEI DE BAR-RESTAURANT DE L’AJUNTAMENT DE L’ALBIOL, I APROVACIÓ DELS PLECS DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES

Vist l’expedient corresponent a la licitació del concurs pel Servei de Bar-Restaurant de l’Albiol, i
vistes de les característiques del contracte que es pretén adjudicar, que són les següents:

- OBJECTE DEL CONTRACTE:
a) Tipus: Servei
b) Descripció: Servei del bar-restaurant de l’Albiol (ubicat al Carrer Sant Miquel núm. 6)
c) Durada del contracte: 2 anys, més un màxim de 2 anys de pròrroga optativa per part del
poder adjudicador
d) CPV: 55410000-7 – Servei de gestió de bars i 55300000-3 – Servei de restaurant

- TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I CRITERIS D’AJUDICACIÓ:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment d’adjudicació: Obert
c) Criteris d’adjudicació:
— Preu, fins a 15 punts (millora de l’import del cànon mensual)
— Millores materials, fins a 15 punts
— Millores en el nombre d’hores setmanals d’atenció al públic durant l’horari d’estiu, fins 15
punts
— Millores en el nombre d’hores setmanals d’atenció al públic durant l’horari d’hivern, fins 10
punts
-Projecte d’explotació, en el qual es descriuran els següents aspectes: fins a 45 punts, amb el
detall següent:
o
o

Tipus de cuina a realitzar: fins a 5 punts
Tarifes de preus dels menús diaris i dels àpats: fins a 10 punts
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o
o
o

o

Qualitat dels productes, productes de proximitat i ecològics: fins a 10 punts
Pla de manteniment de béns i instal·lacions adscrits al servei (neteja,
manteniment dels electrodomèstics...): fins a 10 punts
Sistema de gestió sostenible dels residus (minimització d’envasos, recollida
selectiva de les fraccions de brossa, recollida selectiva d’olis usats, promoció
de l’ús d’envasos reutilitzables...): fins a 5 punts
Activitats de promoció del servei bar-restaurant, fins a 5 punts

- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:
a) Cànon: 200 €/mes (més IVA)
b) Pressupost base de la licitació: 9.600 €

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen 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,

RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert pel servei
de bar-restaurant de l’Albiol, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.
TERCER. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
QUART. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques.
CINQUÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant, la qual estarà formada pels següents membres:
— Lídia Guerrero Martín, que actuarà com a President de la mesa.
— Neus Bové Baiget, Vocal (Secretària-Interventora de la Corporació)
— Josep Frederic Pérez Pastor, Vocal (tècnic)
— Mario Cortes Ayén, Vocal.
— Andreu Carrasco Sardà, Vocal.
— Xavier Martí Huguet, Vocal (tècnic)
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