
 

ANUNCI

De conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 2 de març de 2015,  
per mitjà del present anunci s’efectua la convocatòria del procediment obert, atenent a l’oferta 
econòmicament  més  avantatjosa,  diversos  criteris  d’adjudicació  del  contracte  administratiu 
especial de serveis de gestió del bar ubicat a l’edifici del nexe-espai de cultura.

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:

a) Organisme: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea de contractació
c) Obtenció de documentació i informació:  
Carretera de Vic, 35-37
Sant Fruitós de Bages, 08272
Telèfon: 938789700
Telefax: 938760486
Direcció d’internet del perfil del contractant: http://www.santfruitos.cat/
Número d’expedient: 142/2015

2. Objecte del Contracte:

a) Tipus: Contracte administratiu especial
b) Descripció: Gestió del bar ubicat a l’edifici del nexe-espai de cultura.
c) Lloc d’execució/lliurement: Sant Fruitós de Bages
d) Durada del contracte: 
- Durada màxima total: 6
- Durada del període principal: 4
- Durada màxima de cada pròrroga: 1
- Número màxim de pròrrogues: 2

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària 
b) Procediment: obert
c) Criteris d’adjudicació:  criteris avaluables de forma automàtica i  criteris avaluables 
mitjançant judici de valor conforme l’establert en la clàusula 11 del Plec de clàusules 
administratives, segons la distribució de la puntuació següent:

Criteris d’adjudicació consistents en judicis de valor:

Ordre Descripció
Puntuació 
màxima: 
49 punts

Aspectes a valorar

1.
Projecte d’organització i gestió 
del bar es valorarà:

49 punts

1.1

Programa proposta detallada de la 
prestació  i  gestió  del  servei 
adequat  al  centre  Cívic  d’acord 
amb el  present  plec  (es  valorarà 
especialment  la  proposta  dels 
productes  a  oferir  al  públic,  els 
productes  de  proximitat  i  de 
comerç  local,  i  els  que  donin 
singularitat al bar Nexe)

25 punts

-Qualitat de la proposta
-Proporcionar una prestació millor
-Concreció  i  coherència  de  la 
proposta  en el  conjunt  del  servei 
respecte als plecs
-Característiques dels productes
-Concreció de la informació

 

http://www.santfruitos.cat/


 

1.2
Qualitat professional de la persona 
encarregada  de  la  gestió  i 
prestació del servei de bar 

19 punts
- Caldrà formular l’adscripció 
concreta i expressa de la persona 
encarregada de la gestió del bar

1.3

Proposta de maquinària, utensilis i 
material  complementari  a 
disposició  del  públic  que 
efectivament s’adscrigui (inclosa la 
proposta  d’adequació  de  la 
terrassa exterior)

5 punts

-Característiques tècniques
-Idoneïtat per al  servei  al  qual es 
destinen
-Nivell  de  concreció  de  la 
informació aportada

Criteris d’adjudicació consistents en fórmules matemàtiques:

4. Cànon:  zero (0) euros

5. Garantia exigides: clàusula 16 del Plec de clàusules administratives.
    Provisional: No
    Definitiva: Quantia: 300 euros

6. Requisits específics del contractista: Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i  
professional especificada en la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives.

7. Presentació d’ofertes:

a) Data límit de presentació: quinze dies naturals a comptar de l’endemà de la data de 
publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant.

b)  Modalitat  de  presentació:  L’indicat  en  la  clàusula  10  del  plec  de  clàusules 
administratives.

c) Lloc de presentació:
Registre general de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Carretera de Vic, 35-37
Sant Fruitós de Bages, 08272

8. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitjà 

de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius 
de Barcelona en el termini de dos mesos

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular 
legal de la competència en el termini d’un mes.

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a dret.

Sant Fruitós de Bages, 5 de març de 2015

 

Ordre Descripció Puntuació màxima: 
51 punts

Fórmula

1. Millor  cànon  ofertat: es  puntuaran  les 
ofertes  a partir  de 100 euros   i  fins a un 
màxim de 600 euros IVA exclòs. (de 0,00 € 
a 99,99 € la puntuació serà 0)

51 punts
Fórmula  (Tipus 
2 de la clàusula 
37.1  del 
DCPCAP)



 

L'Alcalde,
Joan Carles Batanés i Subirana 
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