En Adrià Castelltort Mascó, Regidor de Medi Ambient, emeto la següent
memòria justificativa per a la concessió demanial d’un quiosc bar-cafeteria
de la Plaça de la Solidaritat del terme municipal de Santa Margarida de
Montbui. Exp. Núm. 784/2021-G.
1.- Justificació de la necessitat
Atès que el concessionari del contracte administratiu per a la Concessió del servei
consistent en l’ús i explotació d’un quiosc-bar situat a la Plaça de la Solidaritat del municipi
de Santa Margarida de Montbui, va fer entrega de les claus el passat mes de febrer.
Atès que amb l’arribada del bon temps és necessari iniciar novament la licitació per a la
Concessió del servei consistent en l’ús i explotació d’un quiosc-bar situat a la Plaça de la
Solidaritat del municipi de Santa Margarida de Montbui.
2.- Divisió en lots
Degut a les característiques del servei no procedeix la divisió en lots.
3.- Aspectes econòmics
Pressupost base de licitació (PBL) o cànon
Cànon: 200 euros (sense IVA)
4.- Durada del contracte
2 anys
5.- Pròrroga

6.- Modificació del contracte
No es contempla
7.- Perfil d’empresa
Sense classificació
8.- Criteris de valoració
Els criteris objectius que serviran de base per a l’adjudicació del concurs, per ordre de
decreixent importància, seran els següents:
1.- Major cànon ofertat a favor de l’Ajuntament, fins
d’acord amb la següent fórmula:

a un màxim de 6 punts

Les empreses que presentin la millor proposta econòmica se’ls atorgarà la màxima
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Un cop transcorregut el termini, si no s’hagués pogut formalitzar la concessió resultant
de la nova licitació, l’Ajuntament podrà concedir a l’adjudicatari una pròrroga temporal
i excepcional fins al moment en què el nou adjudicatari pugui fer-se càrrec de les
instal·lacions.

puntuació.
La resta de propostes seran valorades de forma proporcional de conformitat amb la
següent formula:
P= (6 / Millor oferta ) x Oferta a valorar
2.- Memòria d’explotació, fins a un màxim de 4 punts.
Els licitadors podran formular, mitjançant memòria d’explotació redactada al
respecte, els criteris d’explotació de l’establiment.
Aquesta memòria haurà de detallar:
- Els tipus de serveis que s’oferiran, tarifes i/o preus aplicables als usuaris
i productes que s’oferiran, horaris d’obertura i tancament, i quantes
circumstàncies creguin oportú reflectir. (fins a 2 punts)
- Els elements i mobiliari a instal·lar en l’espai disponible per a la
prestació del servei. (fins a 1,5 punt)
Les dades de l’instal·lador autoritzat que instal·larà tots els electrodomèstics,
elements i maquinària necessaris per al funcionament del bar-cafeteria, el qual ha
de comptar amb l’habilitació tècnica suficient.
En cas que en el moment de presentació de la memòria el licitador no conegui les
dades d’aquest instal·lador, s’haurà de presentar compromís conforme, en cas de
resultar adjudicatari, presentarà aquestes dades abans de la formalització del
contracte.
- El personal que atendrà el bar i organització (fins a 0,5 punt)
9.- Criteris de solvència econòmica i tècnica i professional:

-Concreció dels criteris de solvència econòmica i financera
Certificats bancaris en els quals posi de manifest que pot fer front al pagament del cànon
ofert en còmput anual.
- Concreció dels criteris de solvència tècnica i professional
Solvència acreditada del/la contractista mitjançant Certificat de Serveis Prestats en
organitzacions públiques o privades en l’execució d’un (1) mínim d’un servei de
restauració, bar cafeteria, quioscos anàlegs a l’objecte de licitació durant els últims tres (3)
anys.

Sr. Adrià Castelltort Mascó
Regidor de Medi ambient
Santa Margarida de Montbui , a data de la signatura electrònica
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El contractista haurà de justificar abans de l’adjudicació que compta com a mínim, amb la
següent solvència econòmica, tècnica i professional:
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