Ajuntament de la Vila de Menàrguens

L’Alcaldessa de l’Ajuntament de Menàrguens, mitjançant Decret ha aprovat el plec de clàusules
administratives particulars reguladores de la Concessió administrativa d'ús privatiu de bé de
domini públic per concurs del bar de les piscines municipals de Menàrguens per la temporada
d’estiu 2018.
S’anuncia la convocatòria del procés de contractació, per tramitació ordinària
1. Entitat adjudicadora:
a) Corporació: Ajuntament de Menàrguens
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: Explotació del bar de les piscines municipals
b) Lloc d'execució: Piscines municipals
c)Termini de vigència del contracte: la vigència del contracte s’estableix pel període d’obertura
de les piscines municipals de Menàrguens, durant la temporada d’estiu 2018.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a)Tramitació: ordinària.
b)Procediment: obert per concurs.
c)Forma: amb diversos criteris d’adjudicació
4. Cànon de la concessió:
S’estableix un cànon mínim de 500 € (més IVA).
5. Garanties:
No s’exigeix garantia provisional
La definitiva serà de 200 €
6. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Menàrguens
b) Domicili: Plaça Església, 1 Localitat i codi postal: Menàrguens, 25139
d) Telèfon i Fax: 973180205 / 973181039
e) Perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=men%C3%A0rguens&idCap=949427&ambit=5&
7. Requisits específics del contractista:
a) Altres requisits: els establerts en els plecs de clàusules administratives particulars.
8. Criteris de valoració:
A. Criteris quantificables automàticament, es puntuaran en ordre decreixent:
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ANUNCI

Ajuntament de la Vila de Menàrguens
a) Preu que oferta l’adjudicatari per l’arrendament del bar dels recinte:
1. Preu base (500 €)

1 punt.

2. Preu de 600 €

2 punts.

3. Preu de 700 €

3 punts.

b) Percentatge que proposa percebre el Concessionari com a contraprestació dels treballs de
manteniment del recinte de les piscines:
1. El 15 % sobre la venda d’entrades

1 punt.

2. El 10 % sobre la venda d’entrades

2 punts.

c) Experiència en la prestació del servei de bar o restauració:
1. Amb experiència (acreditada documentalment)

1 punt.

2. Sense experiència

0 punts.

B. Criteris la ponderació dels quals depengui d'un judici de valor:
Qualsevol altra proposta que suposi un avantatge per l’Ajuntament. Les propostes que siguin
acceptades es valoraran a raó de 0,5 punts cada una, amb un màxim de 3 punts (es valorarà
especialment l’elaboració d’un Pla d'activitats que es puguin dur a terme durant les nits d’estiu).
Serà rebutjada tota oferta que, en la valoració final no obtingui una puntuació igual o superior a
3.
9. Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: quinze dies naturals a partir de la publicació de l’anunci en el perfil
del contractant
b) Documentació que s'ha de presentar: la que detalla el plecs de clàusules administratives
particulars.

10. Obertura de les ofertes:
L'acte d'obertura de les proposicions econòmiques serà públic, i tindrà lloc a la Sala de Plens
de la corporació, a les 15:00 hores del segon dia hàbil a la finalització del termini de presentació
d’ofertes.
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c) Lloc de presentació: els indicats al Plec de clàusules.

