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1.- Natàlia Figueras Pagès (SIG) (Alcaldessa), 02/06/2021 13:11

ANUNCI
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 2 de juny de 2021, va aprovar
l'expedient de contractació per a l'adjudicació del contracte administratiu especial del
bar de la zona esportiva de la urbanització Mas Altaba de Maçanet de la Selva,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, convocant la seva licitació perquè
tot empresari interessat pugui presentar una proposició en el termini establert.
1. Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)

Organisme: Ajuntament de Maçanet de la Selva.
Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
Número d'expedient: X2021001496
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2. Obtenció de la documentació i informació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Ajuntament de Maçanet de la Selva.
Domicili: Salvador Espriu, 1
Localitat i codi postal: Maçanet de la Selva CP: 17412
Codi NUTS: ES512
Telèfon: 972858005
Adreça electrònica: contractacio@massanetdelaselva.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&ke
yword=Ajuntament+de+ma%C3%A7anet&reqCode=viewDetail&idCap=7922842

h) Data límit d'obtenció de documents i informació addicional o complementària:
Segons el que preveu l’article 138 de la LCSP, l’Ajuntament la facilitarà, al menys, 6
dies abans que finalitzi el termini per a la presentació d’ofertes, sempre que aquesta
petició es faci amb una antelació mínima de 8 dies respecte a aquesta data.
3. Objecte del contracte:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Descripció de l'objecte: Gestió del bar de la zona esportiva de la urbanització Mas
Altaba de Maçanet de la Selva.
Durada del contracte: 1 any
Admissió de pròrroga: SÍ (1 any)
Divisió en lots i número de lots: NO
Lloc d'execució: Zona esportiva de Mas Altaba de Maçanet de la Selva
Establiment d'un acord marc (en el seu cas): NO
Codi CPV:
 55300000-3 Serveis de restaurant i subministrament de menjars.
 55330000-2 Serveis de cafeteria
Codi NUTS: E512
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4. Tramitació i procediment:
a) Tipus d’expedient: administratiu especial
b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: no.
f) S’aplica una subhasta electrònica: no.
6. Valor estimat del contracte: 1.200 €
7. Admissió de variants: NO
8. Garanties:
-Provisional: no procedeix.
-Definitiva: 120 euros (5% del VEC com a garantia definitiva i 5% del VEC com a
garantia complementària)
9. Requisits específics del contractista:
A) Solvència econòmica i financera:
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Caldrà que els licitadors acreditin el compliment dels següents requisits cumulatius:
(i)

Justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos
professionals amb un capital assegurat mínim de 300.000 € per sinistre i un
sublímit per víctima de 150.000 €, atès que d'acord amb l'objecte del contracte
existeix la possibilitat de danys a les persones usuàries del servei així com el
mobiliari i instal·lacions municipals.
La pòlissa haurà de cobrir específicament els riscos per intoxicació alimentària i
per danys i perjudicis derivats de l'incompliment de la normativa d’higiene i
sanitària davant l’Ajuntament o tercers.
L’acreditació d’aquest requisit es realitzarà mitjançant la exhibició de
l’assegurança d'indemnització per riscos professionals i l’últim rebut de
pagament, vigent fins a la fi del termini de presentació d'ofertes, aportant a més
el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de
la seva cobertura durant tota l'execució del contracte.

B) Solvència tècnica o professional:
Caldrà que els licitadors acreditin el compliment dels següents requisits cumulatius:
(i)

Relació dels principals contractes executats en el curs dels tres últims anys
d’igual o similar naturalesa als que són objecte de contractació, indicant els seus
imports, dates i destinatari públic o privat dels mateixos.
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Els empresaris hauran d’acreditat haver realitzat, durant el període indicat,
almenys un contracte de tipologia i import anual similar al del contracte.
Cal fer constar el nom del client i del negoci i localització de les dependències on
es trobi ubicat l’espai gestionat, l’any d’execució i la xifra anual de negocis de
l’explotació.
Els contractes executats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el
destinatari sigui un privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta
d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyada dels
documents que es troben en el seu poder que acreditin la realització de la
prestació; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'Òrgan
de Contractació per l'autoritat competent.
(ii)
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1.- Natàlia Figueras Pagès (SIG) (Alcaldessa), 02/06/2021 13:11

Únicament en cas d’empreses de nova creació: Quan el contractista sigui una
empesa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat
inferior a 5 anys, hauran d’acreditar la seva solvència tècnica o professional
suficient mitjançant una declaració responsable que inclogui la plantilla mitjana
anual de l’empresa, la qual haurà de comptar almenys amb un professional amb
una experiència mínima de 5 anys en el sector de la restauració.
Aquesta situació s’acreditarà mitjançant el currículum vitae dels professionals
acompanyat d’una declaració responsable del representant de l’empresa
declarant la veracitat de les dades.

(iii)

El personal tècnic, integrat o no en la empresa (sigui o no de nova creació), que
participi en l’execució del contracte ha de tenir la titulació/certificat formatiu en
manipulació d’aliments d’acord amb allò establert en el Reial decret 109/2010,
de 5 de febrer, pel qual es modifiquen diversos reials decrets en matèria sanitària
per a la seva adaptació a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure
accés a les activitats de serveis i el seu exercici i a la Llei 25/2009, de 22 de
desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre
el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i en el Reglament (CE)
852/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004 relatiu a la
higiene dels productes alimentosos.

10. Criteris d’adjudicació:
El contracte s’adjudicarà al licitador que obtingui la major puntuació, fins a un màxim
de 100 punts, D’acord amb els criteris d’adjudicació descrits a l’Annex núm.3 del
PCAP, següents:
1.- Cànon ofert pel licitador: Fins a 40 punts:
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Es valorarà el cànon ofert pel licitador de la següent manera:
Import cànon
400 €
425 €
450 €
475 €
500 €
525 €
550 €
575 €
600 €

Puntuació
0 punts
5 punts
10 punts
15 punts
20 punts
25 punts
30 punts
35 punts
40 punts

2.- Preu dels productes mínims oferts: Fins a 60 punts:
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Els licitadors hauran d’oferir el preu respecte els productes que es detallen a
continuació, valorant-se cada producte amb 4 punts.
Producte
1.- Cafè
2.- Tallat
3.- Cafè amb llet
4.-Combinat esmorzar (entrepà
suc/cafè amb llet).
5.- Cervesa ampolla.
6.- Refresc.
7.- Bossa de patates.
8.- Entrepà fred.
9.- Entrepà fred mini .
10.- Entrepà calent.
11.- Entrepà calent mini.
12.- Bikini.
13.- Hamburguesa.
14.- Frankfurt.
15.- Plat combinat.

mini

i

Per la valoració s’utilitzarà la següent fórmula.
P=4* Pl/Pm, on
P= Puntuació obtinguda per cada producte
Pl= Preu del producte ofert pel licitador
Pm= Preu del producte més baix dels licitadors
Els preus de sortida establerts per l’Ajuntament tenen la consideració de preu màxim.
Si per part dels licitadors s’ofereix un preu més alt que el preu de referència establert
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per l’Ajuntament en el present Plec, es considerarà que el preu ofert és el preu de
l’Ajuntament.
11. Condicions especials d’execució: SÍ, les establertes a la Clàusula 19 del PCAP.
12. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el 15è dia,
comptador a partir del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació al perfil del
contractant.
b) Documentació que cal presentar: L’indicat a la clàusula 9 del Plec de clàusules
administratives particulars.
c) Presentació d’ofertes: L’indicat a la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives
particulars. La presentació de proposicions i documents es farà única i
exclusivament a través de la Plataforma de Contractes del Sector Públic.
13. Obertura de proposicions:
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L’obertura es farà per la Mesa de contractació, a la finalització del termini de
presentació d’ofertes, a través de la plataforma de Contractes del Sector Públic. La
data d’obertura es publicarà al Perfil del contractant i es comunicarà oportunament als
licitadors.
14. Despeses d'anunci:
Atès que la publicació és al perfil del contractant, no es repercutiran a l’adjudicatari
aquestes despeses.
15. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds:
Català o castellà.
16. Recurs:
a) Òrgan competent en procediments de recurs: L’òrgan de contractació
b) Adreça: Salvador Espriu, 1. Maçanet de la Selva (17412)
c) Termini per presentar recurs: El legalment establert en funció de l’acte administratiu
que es dicti.

Signat electrònicament a la data que consta a l’encapçalament.

