BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Dijous, 20 d'abril de 2017 - Número 76

Administració Local
2017-02974
Ajuntament de Cunit
ANUNCI
1. Entitat adjudicadora: AJUNTAMENT DE CUNIT
2. Objecte del contracte: Concessió demanial de l’edifici anomenat “Centre Cívic Masia de Cal Cego” i qualificat
com a equipament comunitari per a la prestació del servei de bar, vigilància i neteja
3. Durada del contracte: 2 anys
4. Pròrroga: per períodes d’1 any. Màxim 3 pròrrogues.
5. Procediment: Obert
6. Tramitació: ordinària
7. Règim d’adjudicació: Contractació no harmonitzada
8. Cànon: 4.200,00 €/anuals (350 €/mensuals)
9. Garantia provisional: No.
10. Garantia definitiva: 2.136,09 € que correspon al 3% del valor del domini públic objecte de concessió.
11. Capacitat per contractar: Els licitadors hauran d’acreditar que tenen plena capacitat d’obrar i la solvència
econòmica, financera o tècnica d’acord amb el RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic i no estiguin afectats per cap de les circumstàncies que enumera
l’article 60 TRLLCSP.
12. Obtenció de documentació i informació: Departament de Secretaria de l’Ajuntament de Cunit, de 9 a 14 hores
de dilluns a divendres i al Perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de Cunit www.cunit.cat
13. Presentació propostes: 15 dies naturals a comptar des de la publicació d’aquest anunci de licitació al BOP de
Tarragona.
14. Obertura de pliques: El primer dia hàbil següent a la finalització del termini per a la presentació de proposicions
es procedirà a l’obertura del sobre A. L’acte pública d’obertura del sobre B es realitzarà el quart dia posterior al
de la qualificació de la documentació administrativa. L’acte públic d’obertura del sobre C tindrà lloc en el dia,
hora i lloc que es determini per la mesa de contractació en l’acte d’obertura del sobre B.
15. Criteris per a la valoració de les proposicions:
Criteris quantificables automàticament
Millora en el preu del cànon, fins a 20 punts.
Criteris la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor (15 punts):
Memòria descriptiva del servei a prestar (fins 15 punts):
La memòria ha d’incloure:
- Descripció expressa i detallada dels mitjans materials valorats econòmicament (equips, mobiliari, eines,
estris, etc.) que s’utilitzarà als serveis (fins a 5 punts)
- Relació dels articles que s’oferiran (begudes, entrepans, brioixeria i d’altres) amb detall de qualitats i preus
(fins a 4 punts)
- Descripció de les activitats complementàries a realitzar ( fins a 4 punts): Es valorarà l’organització d’activitats
puntuals o periòdiques de dinamització de l’espai com per exemple (dia de la tapa, tastets de vins,..).
- Projecte d’organització i funcionament del servei (personal adscrit, neteja de l’espai, horaris de l’activitat,
entre d’altres) (2 punts)
16. Admissibilitat de variants: NO
17. Despeses d’anuncis: Aniran a càrrec de l’adjudicatari, fins a un import màxim de 300 €

https://www.dipta.cat/ebop/

CIE: BOPT-I-2017-02974

Cunit, a 6 d’abril de 2017
El secretari, Jordi Gasulla Sabaté

BOP de Tarragona DL: T.610-1977

1

