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ANUNCI LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEI DE BAR DE SIDAMON “EL 
RACÓ SOCIAL” EXP 251/2022 
 
Ajuntament de Sidamon pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de concessió de serveis (exp. 
251/2022) 
 
 
-1 Entitat adjudicadora 
a) Organisme: Ajuntament de Sidamon. 
b) Número d’identificació: 2520560009 
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Sidamon. 
d) Tipus de poder adjudicador  Administració Pública  
e) Principal activitat del poder adjudicador. 
f) Número d'expedient: 251/2022. 
 
 
-2 Obtenció de la documentació i informació 
a) Entitat: Ajuntament de Sidamon. 
b) Domicili: Major, 6 
c) Localitat i codi postal: Sidamon, CP: 25222 
d) Telèfon: 973560421 
f)  Adreça electrònica: ajuntament@sidamon.cat 
g)  Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/sidamon 
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Perfil del contractant  
i) Horari d’atenció: de 12:00 h a 15:00h de dilluns a divendres 
 
 
-3 Objecte del contracte 
a) Descripció de l'objecte: CONCESSIÓ DE SERVEI DE BAR DE SIDAMON “EL RACÓ SOCIAL” 
b)  Admissió de pròrroga: no 
c)  Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no. 
d) Durada de la concessió: 2 anys amb possibilitat de prorroga anual per 2 anys més 
 
 
-4 Tramitació i procediment 
a) Tipus d’expedient: concessió serveis. 
b) Tramitació: ordinària. 
c) Procediment: obert  
d) Contracte reservat: no. 
 
 
-5 Pressupost de licitació 
a) Valor estimat del contracte: 12.000,00€ euros sense IVA. 
 
 
-6 Admissió de variants: no. 
 
 
-7 Garanties 
Provisional: no. 
Definitiva: 5% sobre preu adjudicació, IVA exclòs. 
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-8 Requisits específics del contractista 
Establerta als Plecs. 
 
-9 Criteris d’adjudicació. 
 
Procediment: Obert amb criteris de valoració automàtica i aplicació de formules matemàtiques. 
 
En relació a la licitació convocada per aquest Ajuntament per tal d’adjudicar el contracte de concessió 
servei bar de Sidamon, la valoració de les ofertes es realitzarà utilitzant criteris de valoració automàtica 
d’adjudicació vinculats a l’objecte del contracte, en base a la millor relació qualitat-preu. 
 
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte que s’avaluaran per determinar l’oferta més avantatjosa que 
se seleccionarà, tenint en compte que la Mesa de contractació podrà acordar la no valoració de 
qualsevol apartat en les ofertes presentades si es considera que no són adients o adequades al que 
preveu el present PCAP, seran els següents: 
 
 
A. Criteris de valoració automàtica: fins a 100 punts. 
 

A1. Oferta econòmica Fins a 30 punts 
A2. Acreditació de l’experiència laboral Fins a 10 punts 
A3. Ampliació termini obertura Fins a 20 punts 
A4. Acreditació serveis carta     Fins a 30 punts 
A5. Acreditació de la formació reglada  Fins a 10 punts 

 
 
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte. 
Determinades als plecs. 
 
-11 Presentació de les ofertes 
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals. El termini serà a partir del dia següent de la publicació de 

l’anunci al perfil del contractant. 
b)  Documentació que cal presentar: Determinada als Plecs 
c)  Presentació d’ofertes: 
  Presentació Electrònica: 
 Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a la PSCP 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/sidamon 
 
 
-12 Obertura de proposicions 
a) Entitat: Ajuntament de Sidamon. 
b) Lloc: Carrer Major, 6 
c) Data: El que es determina als plecs. 
 
Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al 
següent dia hàbil. 
 
 
 
Sidamon a 7 de novembre de 2022. 

L’alcaldessa. 


