Anunci
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 9 de maig de 2018, va acordar iniciar el
procediment contractual per a l’adjudicació del contracte privat d’arrendament del local barrestaurant “El Jardí”, mitjançant procediment obert, amb diversos criteris d’adjudicació, tramitació
ordinària. Així mateix, s’aprovà el Plec de Clàusules Administratives Particulars que haurà de regir el
procediment d’adjudicació, tot disposant la convocatòria de concurrència pública i la publicació de
l’anunci de licitació.
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Sant Quintí de Mediona.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
c) Número d'expedient: 214.6/2018.
2. Objecte del contracte.
a) Tipus: Contracte privat.
b) Descripció de l'objecte: Arrendament del local bar-restaurant “El Jardí” de Sant Quintí de Mediona.
L’arrendament del local s’atorga per a l’explotació de bar-restaurant, i compta amb els equips,
instal·lacions, mobiliari i altres estris que consten a l’Inventari que conforma l’expedient de
contractació.
Les superfícies aproximades que s’arrenden són:
Local social per a ús de bar................................................ 74 m2
Barra ............................................................................... 21 m2
Menjador......................................................................... 84 m2
Cuina................................................................................. 29 m2
Magatzems i local neteja.................................................... 20 m2
Serveis sanitaris ................................................................. 12 m2
Superficies aproximades TOTALS................................................................... 240 m2
c) Lloc d’execució: Carrer Pi i Margall 14-20, local planta baixa, Sant Quintí de Mediona, 08777.
d) Termini d’execució: 5 anys.
e) Admissió de pròrroga: Sí. El contracte es prorrogarà per períodes bianuals fins a un màxim de
quatre anys més (dues pròrrogues), llevat que qualsevol de les parts el denunciï amb tres mesos
d’antelació a la data de finalització de la vigència inicial o de qualsevol de les seves pròrrogues. La
durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no excedirà de nou anys.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma: Oferta econòmicament més avantatjosa. Diversos criteris d’adjudicació. Clàusula 13 del
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris establerts en aquesta clàusula, amb una
puntuació màxima de 100 punts, que seran distribuïts de la forma següent:
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- A) Criteris que depenen d’un judici de valor fins a un màxim de 45 punts distribuïts de la següent
manera:
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Les empreses licitadores hauran de presentar un Projecte d’organització, funcionament i
dinamització del local Bar-Restaurant “El Jardí” de Sant Quintí de Mediona. Es valoraran els següents
continguts:


Organització dels serveis a oferir: bar, restaurant, recursos materials i humans (propis o
externs): fins a 15 punts.
El projecte de servei haurà de comprendre de forma separada els següents apartats:
-

Plantilla de personal que l’arrendatari es compromet a contractar per a la prestació del
servei i la seva organització per a una adequada prestació del servei de Bar-Restaurant.
Es valorarà la contractació d’un major número de persones i el foment de la integració
social de persones amb discapacitat i/o de col·lectius vulnerables i, en general, la inserció
sociolaboral de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social.
Altrament, es prioritzarà l’elaboració de plans d’igualtat de gènere, la conciliació de la
vida laboral, personal i familiar, l’estabilitat en l’ocupació, la millora de les condicions
laborals i salarials, així com la formació i protecció de la salut i la seguretat en el treball.

-

Programa culinari, programa de carta, menú i especialitats.

-

Oferiment, en el seu cas, del servei de bar i/o restaurant tots els dies de la setmana.



Incorporació de productes ecològics, de proximitat i de comerç just, especificant, en la
mesura que sigui possible, quins seran i com s’acreditaran davant l’Ajuntament. Caldrà
relacionar els productes a incorporar i els que es posaran a la venda: fins a 5 punts.



Calendari d’Activitats a realitzar. Propostes de diversificació del negoci i complementarietat
amb altres activitats esportives, socials i culturals existents i/o noves: fins a 5 punts.
Es valorarà l’organització, en el seu cas, d’esdeveniments especials en dates assenyalades
(Festa Major, Carnestoltes, Castanyada, Festius locals, etc). Cal explicar el contingut de les
propostes i la seva materialització.



Inversions previstes al llarg de la durada de l’arrendament, en allò relatiu a la reposició i
substitució de les instal·lacions existents. Aquestes inversions seran les que s’estimin
necessàries per primer establiment i per garantir el perfecte estat de conservació i
manteniment de les instal·lacions existents durant el període de vigència del contracte de
lloguer i fins al seu acabament. La proposta d’inversions haurà de recollir les dates en què
s’hagin de realitzar, la quantificació econòmica amb preus, així com les característiques
tècniques i qualsevol altre aspecte que s’estimi rellevant per a la valoració de l’oferta: fins a
10 punts.
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Es prioritzaran aquelles inversions i/o millores en les instal·lacions existents que comportin la
utilització de mesures d’estalvi i eficiència energètica.


Pla econòmic financer. Inclourà un Pressupost d’explotació anual de l’activitat de BarRestaurant, que contempli la totalitat de les despeses i la previsió d’ingressos: fins a 10
punts.
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- B) Criteris avaluables de forma automàtica fins a un màxim de 55 punts distribuïts de la següent
manera:


Oferta Econòmica: fins a 55 punts.

- C) Variants: No s’admeten.
Nota: Un comitè d’experts efectuarà la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici
de valor. La seva composició concreta es determinarà per decret de la Presidència de la Corporació,
de la qual se’n donarà l’oportuna publicitat al Perfil del contractant. En tot cas, la composició del
comitè d’experts s’ha d’ajustar a allò que estableix l’article 146.2.a) de la LCSP i l’article 28 del RD
817/2009.
4. Valor estimat del contracte.
El valor estimat del contracte s’estableix en 86.400 euros, IVA exclòs, i inclou possibles pròrrogues i
modificacions del contracte.
5. Pressupost base de licitació.
S’estableix un tipus mínim de licitació de 800 euros mensuals, IVA exclòs. L’IVA que correspon aplicar
és el 21 %, i ascendeix a la quantitat de 168 euros mensuals.
S’estableix un període de UN MES en concepte de carència, exempt de pagament de renda, amb
motiu d’adequacions diverses a realitzar en el local per part de l’arrendatari.
La renda s’actualitzarà cada any de vigència del contracte, tot aplicant a l’anualitat anterior la
variació percentual experimentada per l’Índex General Nacional del Sistema d’Índexs de Preus de
Consum en un període de dotze mesos immediatament anteriors a la data de cada actualització.
6. Garanties exigides.
a) Provisional: No s'exigeix.
b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.
c) Fiança del contracte d’arrendament, segons Llei d’Arrendaments Urbans. L'import d’aquesta
fiança serà de dues mensualitats.
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7. Obtenció de documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Sant Quintí de Mediona.
b) Domicili: Plaça de l’Església, 4.
c) Localitat i codi postal: 08777 - Sant Quintí de Mediona.
d) Telèfon: 93-899.80.28.
e) Telefax: 93-899.84.00.
f) Adreça electrònica: st.quinti@diba.cat
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: Fins el dia de finalització del termini de
presentació de proposicions. Horari: de dilluns a divendres laborables, de 9:00 hores a 13:00 hores, i
els dimecres laborables de 17:00 hores a 20:00 hores.
8. Requisits específics del contractista.
a) Solvència econòmica i financera. Clàusula 16.1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
b) Solvència tècnica. Clàusula 16.1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Entre d’altres: Carnet de manipulador d’aliments.
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9. Condicions especials d’execució.
Segons Clàusula 20 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Entre d’altres: Contractar una assegurança de responsabilitat civil amb un valor assegurat mínim de
600.000 €.
10. Presentació de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats a partir del dia següent de la publicació
d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Veure Clàusula 10.1 del Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
b) Documentació a presentar: Clàusula 10.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona.
1r Entitat: Ajuntament de Sant Quintí de Mediona.
2n Domicili: Plaça de l’Església, 4.
3r Localitat i codi postal: 08777 - Sant Quintí de Mediona.
11. Obertura de les proposicions.
a) Entitat: Ajuntament de Sant Quintí de Mediona.
b) Domicili: Plaça de l’Església, 4.
c) Localitat i codi postal: 08777 - Sant Quintí de Mediona.
d) Data i Hora: Segons es ressenya al Plec de Clàusules Administratives Particulars (Clàusules 14 i 15).
Es publicarà al Perfil del contractant (http://www.santquintimediona.cat).
12. Altres informacions.
Ressenyades al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
13. Despeses de publicitat.
A càrrec de l’adjudicatari. L’import màxim de les despeses de publicitat en diaris oficials envers la
licitació d’aquesta contractació, que haurà d’abonar el contractista, serà de 500 euros.
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Sant Quintí de Mediona, 10 de maig de 2018
L'Alcalde-President, Pol Pagès i Pont

Plaça de l'Església 4
08777 Sant Quintí de Mediona
www.santquintimediona.cat

Tel. 938 998 028
Fax 938 998 400
st.quinti@diba.cat

