CONTRACTE DE SERVEIS

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI

Núm. Expedient:
1100/2019
Import:

Departament:
SECRETARIA
Codi CPV:

400,00 €

- 55320000 «Serveis de subministrament
de menjars, preparació i el·laboració»
- 55410000 «Serveis de gestió de bars»
Descripció del contracte:
«CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE BAR CAFETERIA
EN LA LLAR DELS JUBILATS DE SIMAT DE LA
VALLDIGNA»
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE
REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL «SERVEI DE BAR CAFETERIA EN LA LLAR
DELS JUBILATS DE SIMAT DE LA VALLDIGNA» PER PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT SUMARI

QUADRE RESUM PCAP
A. PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓ
CONTRACTANT:

AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ:

Alcaldia-Presidència

SERVEI GESTOR:

Secretaria

VALORACIÓ D’OFERTES

Unitat tècnica d'assistència (Secretaria)

Data Resolució d'inici de l'expedient de contractació: 16 d’octubre de 2019
Perfil de contractant:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&ubicacionOrganica
=KsBheUeENSE%3D
Adreça de l'òrgan de contractació: Pl. Constitució, 1 – 4650 Simat de la Valldigna
Correu electrònic de l'òrgan de contractació: svalldigna@gva.es
B. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

Tipus
Procediment

1100/2019

Tipus
de
SERVEIS
Contracte:

Tramitació:
de OBERT SIMPLIFICAT
Tramitació
SUMARI
anticipada:

ORDINÀRIA
SI

NO

Forma de presentació d'ofertes:
Manual
Cap recurs especial:

Electrònica
SI

Manual i Electrònica

NO

Contracte subjecte a regulació harmonitzada:

SI

NO

C. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE
Definició de l'objecte del contracte:
Descripció: La prestació del servei de bar-cafeteria en la llar dels jubilats.
- 55320000 «Serveis de subministrament de menjars, preparació i el·laboració»
- 55410000 «Serveis de gestió de bars»
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Nombre d'Expedient

El present servei no es divideix en lots, quedant això justificat per les pròpies característiques
de l’objecte, donat que no hi ha unitats susceptibles de contractar-se independentment. És a
dir, el servei contractat forma part d’una única unitat d’execució.
A més a més, amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte es compleix amb els
requisits de procediment i publicitat, així com amb els principis d'igualtat i no discriminació
establits en la normativa de contractació.
Limitacions:

SI

NO

Oferta integradora:

Nombre màxim de lots per licitador: -

SI

NO

Combinacions de lots: -

D. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Pressupost base IVA exclòs

Tipus d'IVA aplicable:

00,00 €

Pressupost base IVA inclòs:

No subjecte

00,00 €

Sistema deeterminació del preu: Tipus de licitació mínim 100,00 € anuals (No subjecte a
IVA)
E. VALOR ESTIMAT
Pressupost base de licitació (IVA exclòs)

00,00 €

Import de les modificacions previstes (IVA exclòs):

-

Import de les opcions eventuals (IVA exclòs):

-

Import de les primes pagadores als licitadors (IVA exclòs):

400,00 €

Pròrroga (IVA exclòs):

-

TOTAL VALOR ESTIMAT:

400,00 €

F. RÈGIM DE FINANÇAMENT No és necessari destinar crèdit
I.
PRÒRROGA
SI
NO

J. TERMINI DE GARANTIA
2 MESOS

H. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS
SI

NO

I. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ
SI

NO

J. REVISIÓ DE PREUS
SI

NO

Fórmula: ________________________

K. GARANTIES
PROVISIONAL:
DEFINITIVA :

SI
SI

COMPLEMENTÀRIA:

NO

ASCENDEIX A ___________%

NO
SI

ASCENDEIX A ___________%
NO

ASCENDEIX A ___________%

L. ADSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA DE MITJANS
SI

NO

M. CESSIÓ
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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G. TERMINI D'EXECUCIÓ
4 ANYS

SI

SI

svalldigna@gva.es / www.simat.org

5

Codi Validació: 5SRE2A4TJCM6N5R3SW33EE972 | Verificació: http://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 35

SI
NO

N. SUBCONTRACTACIÓ
NO

Ñ. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES
NO

Expedient núm.: 1100/2019 - Contracte del servei de bar-cafeteria en la llar dels jubilats.
Procediment: Contracte de Serveis per Procediment Obert Simplificat Sumari.
Assumpte: Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Document signat per: L'alcalde, Víctor Mansanet Boïgues.

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte, lloc de prestació del servei i qualificació del contracte.
1.1 Descripció de l'objecte del contracte.
L’objecte del contracte és la prestació del servei de Bar Cafeteria en la llar dels jubilats de
Simat de la Valldigna, per a ús principal de persones major, considerat l’ús de bar en forma
general i com a casal de l’organització “Jubilats” del municipi de Simat de la Valldigna.
També es considera per a la pràctica d’activits rel·lacionades amb la tercera edat, com
activitats lúdiques, jocs de taula i inclús balls, incloent, a més, l’obligació de fer un sopar els
dissabtes per la nit, el preu del qual, serà criteri d’adjudicació d’aquest contracte.
La codificació del contracte és CPV: 55320000 «Serveis de subministrament de menjars,
preparació i el·laboració», i 55410000 «Serveis de gestió de bars».
El preu dels productes oferits als usuaris, el qual figura com a annex III d’aquest plec, vindrà
donat per l’Ajuntament i serà fixe.
L’objecte del contracte així com el lloc de prestació del servei es trobarà més detallat en el
Plec de les Prescripcions Tècniques Particulars (d’ara en avant, PPTP) del mateix contracte.

La diversitat de feines a realitzar junt amb la manca de personal i la satisfacció de les
necessitats d’aquest colectiu, són les raons que, des del punt de vista de l’eficàcia i la qualitat,
fan necessària la contractació d’aquest servei.
D’acord amb el que estableix l’article 28.1 de la LCSP, el servei s’efectuarà en virtut de
l’interés públic i de les necessitat administratives a satisfer, conforme a les especificacions
recollides en el Plec de Prescripcions Tècniques.
1.2 Qualificació del contracte.
El contracte a adjudicar té la naturalesa de contracte administratiu especial, de conformitat
amb allò establert en l’articles 25.1.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara en
avant, LCSP), per tindre com objectiu un servei vinculat al gir o trànsit específic de
l’Administració contractant, malgrat no correspondre a una prestació, la competència de la
qual recaiga sobre esta Administració.
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Aquest contracte sorgeix davant la necessitat de contractar el servei de Bar Cafeteria en la
Llar dels Jubilats de Simat de la Valldigna per l’extinció per compliment del contracte
anterior, degut a la necessitat de que la Llar dels Jubilats dispose del servei de bar-cafeteria
durant tot l’any, donat que, l’Ajuntament no disposa en l’actualitat dels mitjans humans que
puguen atendre els serveis a prestar i que, dit servei ve prestant-se des de fa molts anys i,
deixar de prestar-lo afectaria a l’interés general dels ciutadans i, en concret, al del colectiu de
persones jubilades d’este municipi.

1.3 Règim jurídic del contracte.
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seua preparació, adjudicació, efectes i extinció
es regirà per l'establit en aquest Plec, i per a allò no previst en ell, serà d'aplicació la LCSP, el
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel
qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques
i estiga vigent després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009; supletòriament
s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en defecte d'açò, les normes de dret
privat.
El present plec, el plec de prescripcions tècniques i resta de documents annexos revestiran
caràcter contractual. En cas de discrepància entre el present plec i qualsevol de la resta de
documents contractuals, prevaleixerà aquest plec.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals i de les instruccions o de la normativa que resulte d’aplicació en
l’execució d’allò que s’ha pactat, no eximeix a l’adjudicatari de l’obligació de complir-les.
1.4 Òrgan de contractació. Efectes i prerrogatives.
L’òrgan de contractació és l’alcalde, de conformitat amb la disposició addicional segona de la
LCSP, el qual té la facultat per a adjudicar el corresponent contracte administratiu i, en
conseqüència, ostenta les prerrogatives d’interpretar-lo, resoldre els dubtes que oferisca el seu
compliment, modificar-lo per raons d’interés públic, acordar la seua resolució i determinar els
efectes d’aquesta, amb subjecció a la normativa aplicable.
1.5 Justificació de la no divisió en lots de l'objecte del contracte.

A més a més, amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte es compleix amb els requisits
de procediment i publicitat, així com amb els principis d'igualtat i no discriminació establits
en la normativa de contractació.
CLÀUSULA SEGONA. Procediment de selecció i adjudicació.
La forma d'adjudicació del contracte serà per procediment obert simplificat sumari, tramitació
ordinària de conformitat amb l’article 159.6 LCSP, en el qual tot empresari/a interessat/ada
podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb
els licitadors.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació
quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules establides en els plecs, sobre la base de la
millor relació qualitat-preu.
El present contracte no està subjecte a regulació harmonitzada.
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Sobre la base del que es disposa en l'article 99.3 LCSP, el present servei no es divideix en
lots, quedant això justificat per les pròpies característiques de l’objecte, donat que no hi ha
unitats susceptibles de contractar-se independentment. És a dir, el servei contractat forma part
d’una única unitat d’execució.

CLÀUSULA TERCERA. El Perfil de contractant.
El perfil de contractant de l’òrgan de contractació, és el lloc web a través del qual es difon la
informació relativa a la gestió de la contractació administrativa i en el qual es publicarà tota la
informació referent a l’expedient de contractació especificada en l’article 63 de la LCSP.
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seua
activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest
Ajuntament està vinculat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, a la qual es tindrà
accés segons les especificacions que es regulen en la pàgina web següent:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&ubicacionOrganica=
KsBheUeENSE%3D
CLÀUSULA QUARTA. Cèdit, PBL, VEC i preu del contracte.
El present contracte no suposa compromís econòmic per a l’òrgan de contractació, per la qual
cosa, el pressupost del contracte és zero euros (00,00€). Per aquest motiu no és necessari
destinar crèdit, ni autoritzar cap despesa per a atendre les obligacions que es deriven per a
l’Administració del compliment del mateix fins a la seua conclusió, tot i que l’adjudicatari
rebrà com a retribució el rendiment ecònomic per la prestació del servei, és a dir, el preu dels
serveis abonats a l’adjudicatar directament pels usuaris.
S’estableix com a tipus de licitació un cànon mínim de 100,00 € anuals (No subjecte a
IVA).
El preu del contracte en cap cas serà inferior a 100,00 € anuals. El pagament del cànon es
realitzarà el primer trimestre de l’any.

El preu del contracte serà el que resulte de l’adjudicació del mateix i haurà d’indicar, si escau,
com a partida independent l’IVA. En el preu del contracte es consideraran inclosos els tributs,
taxes i cànons de qualsevol índole que siguen d’aplicació, així com totes les despeses que
s’originen per a l’adjudicatari com a conseqüència del compliment de les obligacions
contemplades en els plecs.
CLÀUSULA CINQUENA. Revisió de preus.
No cap la revisió de preus.
CLÀUSULA SISENA. Durada del contracte.
La durada del contracte serà de 4 anys i es comptarà a partir de l'endemà al de la formalització
del contracte, no podent fer-se cap pròrroga passat aquest temps; o des de la data fixada en el
document contractual, si és el cas.
No obstant, de conformitat amb l’article 29.4 de la LCSP, quant al venciment del contracte no
s’haguera formalitzat el nou contracte que garantisca la continuïtat de la prestació a realitzar
pel contractista com a conseqüència d’incidències resultants d’esdeveniments imprevisibles
per a l’òrgan de contractació produïdes en el procediment d’adjudicació, i hi haja raons
d’interès públic per a no interrompre la prestació, es podrà prorrogar el contracte fins que
comence l’execució del nou contracte i, en tot cas, per un període de nou mesos, sense
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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El valor estimat del contracte s’estableix en 400,00 € (No subjecte a IVA), calculat segons
allò disposat a l’article 101 LCSP.

modificar les restants condicions del contracte, sempre que l’anunci de licitació del nou
contracte s’haja publicat amb una antelació mínima de tres mesos respecte de la data de
finalització del contracte originari. En este cas, en atenció a la naturalesa imprevisible d’esta
pròrroga, la aplicació de la qual no deriva de la voluntat de l’òrgan de contractació, la mateixa
no es prendrà en consideració a efectes de fixar el valor estimat del contracte.
S’establirà un període de prova de dos mesos, dins del qual, qualsevol de les dues parts
podrà establir el cessament del servei per causes justificades sense dret a indemnització per
l’altra part.
No obstant això, el contractista podrà, per mitjà d’un preavís realitzat per escrit amb una
antelació mínima de tres mesos, cessar en la prestació del servei en el moment que desitge. En
aquest cas, es procedirà a notificar esta situació al licitador que haja presentat la segona millor
oferta, segons hagen quedat classificades en el procediment d’adjudicació i a requerir-li la
documentació corresponent per a procedir a l’adjudicació del contracte, en cas que complisca
tots el requisits, durant el temps de vigència que resta del mateix.
CLÀUSULA SETENA. Acreditació de l’aptitud per a contractar.
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguen plena capacitat d'obrar i no estiguen incurses en prohibicions de contractar. Dites
circumstàncies hauran de concórrer, en tot cas, en el moment de perfeccionament del
contracte.

No obstant això, vista la recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Pública de
l’Estat als òrgans de contractació en relació amb l’aplicació del requisit d’inscripció en el
ROLEC de l’article 159 de la LCSP, en què es fa al·lusió al compromís del principi de
concurrència per la situació conjuntural que descriuen i on recomanen no aplicar este requisit
per al període en què temporalment no es pot dur a terme dita inscripció, i per tant, es
recomana que l’acreditació de la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar
es realitze en la forma establerta amb caràcter general en aquesta llei.
Per tant, per a les persones que no estiguen inscrites en el ROLEC, la capacitat d'obrar
dels empresaris s'acreditarà:
a) Dels empresaris que siguen persones jurídiques mitjançant l'escriptura o document
de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals consten les normes per les quals
es regula la seua activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre públic que
corresponga, segons el tipus de persona jurídica de què es tracte.
b) Dels empresaris que siguen persones físiques mitjançant fotocòpia del Document
Nacional d'Identitat i acreditació d'estar donat d'Alta en l'Impost d'activitats Econòmiques en
l'epígraf corresponent.
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1. La capacitat d'obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de
contractar s'acreditarà mitjançant la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic (ROLEC). A tal efecte, serà necessari que els
licitadors aporten el certificat d’inscripció acompanyada d’una declaració responsable sobre la
vigència de les dades anotades en el mateix. Si s’haguera produït variació en les
circumstàncies reflectides en el corresponent certificat, es farà menció expressa en dita
declaració, adjuntant la documentació corresponent.

c) Dels empresaris no espanyols que siguen nacionals d'Estats membres de la Unió
Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu s'acreditarà per
la seua inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estan
establits, o mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els termes que
s'establisquen reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.
d) Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica
Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit territorial de la
qual radique el domicili de l'empresa.
2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les
prohibicions per a contractar, podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge judicial o
certificació administrativa, segons els casos. Quan aquest document no puga ser expedit per
l'autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una
autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat, segons el que
s’estableix en l’article 85 de la LCSP.
3. La solvència de l'empresari: De conformitat amb l’article 159.6.b) LCSP, els
licitadors queden eximits de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional.
CLÀUSULA VUITENA. Presentació de proposicions i documentació administrativa.
8.1 Condicions prèvies.
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen la
licitació, i la seua presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut
de la totalitat de les seues clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna.

8.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes.
Presentació manual.
Per a la licitació del contracte actual no s'exigeix la presentació d'ofertes utilitzant mitjans
electrònics a causa de que l’Ajuntament de Simat de la Valldigna no disposa, en l’actualitat,
del suport informàtic que puga garantir el secret de les proposicions presentades pels
licitadors. Degut al caràcter especialitzat de la contractació, l’ús de mitjans electrònics
requereix d’eines, dispositius o formats d’arxiu específics que no estan disponibles encara en
este Ajuntament. Per la qual cosa, i de conformitat amb el punt quart de la Disposició
addicional quinzena de la LCSP, la presentació de proposicions haurà de ser manual.
La no utilització de mitjans electrònics no impedeix que en totes les comunicacions,
intercanvis i l’emmagatzematge d’informació es preserven la integritat de les dades i la
confidencialitat de les ofertes i les sol·licituds de participació. En este cas, s’assegura que no
s’examinarà el contingut de les ofertes i sol·licituds de participació fins que vença el termini
previst per a la seua presentació, realitzant en acte públic l’obertura de proposicions.
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Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta en
unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió
temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes
per ell subscrites.

Les ofertes es presentaran en el registre de l'Ajuntament, amb domicili a la Plaça
Constitució, 1, en horari de 09:00h. a 14:00h., dins del termini de 10 dies hàbils,
comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el perfil de
contractant ubicat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic de l’Estat. En cas
que el termini finalitze en dissabte, diumenge o festiu, es traslladarà el mateix al següent
dia hàbil.
Les proposicions i els documents dels interessats hauran d’ajustar-se al present plec i els seus
annexes i documentació que regixen la licitació, i la seua presentació suposa l’acceptació
incondicionada pel licitador del contingut de la totalitat de les seues clàusules o condicions,
sense cap excepció, així com l’autorització a l’òrgan de contractació per a consultar les dades
recollides en el ROLEC o en les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de
la Unió Europea i les dades que obren en el poder de l’administració que siguen necessàries
per a comprovar la veracitat de les declaracions realitzades, d'acord amb el que es disposa en
l'article 139.1 LCSP.
Les proposicions seran secretes i s’arbitraran el mitjans que garantisquen tal caràcter fins el
moment de la seua obertura.
8.3. Informació als licitadors.
Quan calga sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix l'article
138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, 2 dies hàbils abans
que finalitze el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que aquesta petició es
presente amb una antelació mínima de 5 dies hàbils respecte d'aquella data. Aquesta
sol·licitud s'efectuarà a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
8.4 Contingut de les proposicions.

Sobre «1»: Documentació administrativa, proposició econòmica i documentació
quantificable de forma automàtica.
Els documents a incloure en el sobre hauran de ser originals o còpies autenticades, conforme a
la legislació en vigor. Dins del sobre s'inclouran els següents documents, així com una relació
numerada dels mateixos:
a) Declaració responsable del licitador, segons el model que figura en l’annex I
d’este plec, indicativa del compliment de les condicions establides legalment per a contractar
amb l'Administració.
Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna de les quals que la
componen haurà d'acreditar la seua personalitat, capacitat i solvència, si és el cas, presentant
totes i cadascuna la corresponent declaració responsable.
Com estableix l'article 69.3 de la LCSP, a l'efecte de la licitació, els empresaris que desitgen
concórrer integrats en una unió temporal hauran d'indicar els noms i les circumstàncies dels
quals la constituïsquen i la participació de cadascun, així com que assumeixen el compromís
de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte.
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Les proposicions per a prendre part en la licitació es presentaran en sobre únic, tancat i signat
pel licitador, en què es farà constar la denominació del sobre i la llegenda «proposició per a
licitar a la contractació del servei de bar cafeteria en la llar dels jubilats de Simat de la
Valldigna, per procediment obert simplificat sumari». La denominació del sobre és la següent:

b) Proposició econòmica, segons el model que figura en l’annex II d’este plec. Es
redactarà sense errades o ratllades que dificulten conèixer clarament allò que l’òrgan de
contractació estime fonamental per a considerar les ofertes, i que, de produir-se, provocaran
que la proposició siga rebutjada.
c) Documents relatius a l'oferta, diferents del preu, que s'hagen de quantificar de
forma automàtica: Acreditació anys d’experiència.
CLÀUSULA NOVENA. Criteris d'adjudicació.
Les ofertes presentades a licitació es valoraran entre 0 i 100 punts. Per a la valorar-les i
determinar la millor oferta s'atendrà a una pluralitat de criteris d'adjudicació quantificables
mitjançant l’aplicació de fórmules sobre la base de la millor relació qualitat-preu, amb la
ponderació relativa atribuïda a cadascun. El mètode per a determinar la millor oferta serà la
suma dels diferents punts assignats a cadascun dels criteris de valoració que a continuació
s’indiquen:
A. Criteris quantificables automàticament (fins a 100 punts):
1. PROPOSICIÓ ECONÒMICA - CANON [Fins màxim 50 PUNTS].
El canon mínim establert en aquest plec és de 100€ a l’any. L’oferta econòmica es
quantificarà de manera proporcional, de tal forma que s’atorgarà la màxima puntuació, que
serà de 50 Punts a l’oferta d’import més alt, i la resta es ponderaran aplicant la següent
fórmula:
P= (H1/H2) x 50
(P=puntuació / H1= oferta presentada / H2= oferta més alta)

L’oferta econòmica inclourà tots aquells tributs, taxes i canons, de qualsevol tipus que siguen
d’aplicació al contracte. Així mateix, el contractista haurà de satisfer totes les despeses
necessàries per al compliment de les obligacions recollides en el present plec.
2. PREU MENÚ SOPAR DISSABTE (IVA inclòs), [Fins màxim 25 PUNTS].
En aquest apartat es puntuarà el menor preu del menú del sopar del dissabte que oferirà el
licitador els dissabtes que l’associació de jubilats considere, el qual inclourà: amanida, plat
principal, una beguda (aigua, refresc o cervesa), pa, postre i café/infusió. S’estableix com a
preu màxim el de 12,00 € i com a preu mínim el de 10,00 €, ambós amb IVA inclòs. Totes les
ofertes que superen el preu màxim i que siguen inferiors al preu mínim, seran desestimades,
no atorgant-los cap puntuació (0 punts).
El preu del menú es quantificarà de manera proporcional, de tal forma que s’atorgarà la
màxima puntuació, que serà de 25 Punts a l’oferta d’import més baix, no inferior al preu
mínim, i la resta es ponderaran aplicant la següent fórmula:
P= (H2/H1) x 25
(P=puntuació / H1= oferta presentada / H2= oferta més baixa)
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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Es puntuaran totes aquelles ofertes que impliquen una alçada del cànon, no atorgant-se cap
puntuació (0 punts) a les inferiors al cànon mínim establert en aquest plec. Les proposicions
econòmiques inferiors a 100,00 €/any seran desestimades.

3. EXPERIÈNCIA ACREDITADA EN EL SECTOR DE L’HOTELERIA [Fins
màxim 25 PUNTS].
Aquest criteri es valorarà amb el següent barem: per cada any d’experiència acreditada 5
punts, fins a un màxim de 25 punts. No es valoraran experiències inferiors a un any.
L’acreditació de l'experiència es farà mitjançant documents administratius emesos per
institucions Públiques, o organismes tals com la Tresoreria General de la Seguretat Social,
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o qualsevol Administració Local o
Autonòmica on conste clarament la seua experiència en este tipus d’activitat. No es valoraran
acreditacions emeses per particulars o empreses privades.
CLÀUSULA DESENA. Admissibilitat de variants.
No s'admeten variants.
CLÀUSULA ONZENA. Preferències d'adjudicació en cas d'empats.
Quan després d'efectuar la ponderació de tots els criteris de valoració establits, es produïsca
un empat en la puntuació atorgada a dues o més ofertes, s'utilitzaran els següents criteris per a
resoldre aquesta igualtat:
1r: L’oferta econòmica (canon més elevat)
2n: El preu del menú del sopar del dissabte (el més econòmic)
3r: Els anys d’experiència en el sector de l’hosteleria (més anys)
4t: El sorteig, en cas de que l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc al
desempat.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el
moment en què es produïsca l'empat, i no amb caràcter previ.

Tindran la qualificació d’incurses en presumpció d’anormalitat les propostes econòmiques que
oferisquen un canon de licitació superior a 1.000 € a l’any.
En cas de produir-se, es procedirà, conforme a l’article 149 de la LCSP, a donar audiència al
licitador que haja presentat l’oferta incursa en presumpció d’anormalitat per a que, en un termini
màxim de 5 dies hàbils des de l’enviament de la comunicació, justifique la seua oferta, conforme
a allò previst en l’apartat 4.f) de l’article 159 LCSP, per remissió de l’apartat 6 on s’estableix
que, en tot el que no es preveu en aquest apartat, s’aplicarà la regulació general del procediment
obert simplificat prevista en este article.
Rebudes les justificacions, la unitat tècnica sol·licitarà un informe tècnic, generalment al
funcionari que haja realitzat el plec de prescripcions tècniques, el projecte o l'estudi econòmic
del contracte, o a tots en conjunt, que analitze detalladament les motivacions que haja
argumentat el licitador per a poder mantenir la seua oferta.
En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment baixes perquè
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en
matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent l'incompliment dels
convenis col·lectius sectorials vigents.
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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CLÀUSULA DOTZENA. Ofertes anormalment baixes.

A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals haja sigut classificada com
a desproporcionada i de l'informe tècnic municipal que les analitze, la unitat tècnica de
contractació, proposarà a l'òrgan de contractació motivadament l'admissió de l'oferta o la seua
exclusió. En la valoració de les ofertes no s'inclouran les proposicions declarades
desproporcionades o anormals fins que no s'haguera seguit el procediment establit en l'art 149
LCSP, si escau, resultara justificada la viabilitat de l'oferta.
CLÀUSULA TRETZENA. Obertura de proposicions i proposta d’adjudicació.
L'òrgan de contractació designarà una unitat tècnica encarregada de l'obertura i de la valoració
de les proposicions presentades, conclòs el termini de presentació de proposicions.
Vist que, per a la licitació del present contracte, no s’exigeix la presentació d’ofertes utilitzant
mitjans electrònics, l'obertura de les proposicions es realitzarà per la unitat tècnica que auxilia
l’òrgan de contractació, garantint, en tot cas, que aquesta no es realitza fins que haja finalitzat
el termini per a la seua presentació, per la qual cosa es celebrarà acte públic d'obertura
d'aquestes. La data d’obertura es publicarà en l’anunci de licitació en la Plataforma de
Contractes del Sector Públic.

En el cas de que l’oferta del licitador que haja obtingut la millor puntuació es presumisca que
és anormalment baixa per donar-se els supòsits previstos a l’article 85 del Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001,
la unitat tècnica, realitzades les actuacions recollides en els punts 1 i 2 de l’article 159.4.f)
LCSP, seguirà el procediment previst en dit article, si bé el termini màxim per a que justifique
la seua oferta el licitador no podrà superar els 5 dies hàbils des de l’enviament de la
corresponent comunicació.
La proposta d’adjudicació del contracte no crea cap dret en favor del licitador proposat, que
no els adquirirà front a l’Administració, mentre no s’haja formalitzat el contracte.
L’Administració es reserva la facultat de comprovar en qualsevol moment la veracitat d’allò
declarat pels licitadors, bé abans de l’adjudicació del contracte o bé durant la seua vigència,
podent realitzar la comprovació per sí mateixa o mitjançant petició al licitador o adjudicatari
de documentació o informes complementaris.
La falsedat de les dades aportades pel licitador provocarà la inadmissió de l’oferta i la imposició
de la penalitat de considerar a l’empresa incursa en prohibició de contractar, així com, en el seu
cas, l’exigència de les responsabilitats i indemnitzacions que de tal fet es deriven. Tot això, sense
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què hagueren donat lloc.
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La unitat tècnica procedirà a l'obertura del sobre «1» que conté la documentació
administrativa, la proposició econòmica i documentació acreditativa dels criteris
quantificables de forma automàtica. Després de la lectura de les proposicions, i prèvia
exclusió de les ofertes que no complisquen els requeriments, requerirà a aquells licitadors que
presenten documentació amb defectes o omissions perquè l’esmenen en un termini de 3 dies.
El licitador que no esmene els defectes o omissions requerits en el termini indicat serà
inadmés definitivament del procediment d’adjudicació, sent aquest acte de tràmit qualificat
recurrible de conformitat amb allò disposat en aquest plec. A continuació, la unitat tècnica
procedirà a l'avaluació i classificació per ordre decreixent de les mateixes, d’acord amb les
fórmules establertes en aquest plec, i a la vista del resultat, es proposarà a l'adjudicatari del
contracte a favor del candidat amb millor puntuació, deixant-se constància d’allò actual.

CLÀUSULA CATORZENA. Requeriment de documentació
Realitzada la proposta d'adjudicació, la unitat tècnica procedirà, en aquest acte, si és el cas, a
comprovar en el ROLEC que l'empresa està degudament constituïda, que el signant de la
proposició té poder bastant per a formular l'oferta, i que no està incursa en cap prohibició per
a contractar. Si bé, en cas de trobar-se en el supòsit que determina la Recomanació de la
JCCPE de 24 de setembre de 2018, l’òrgan de contractació requerirà la seua presentació al
candidat, atorgant-li a l’efecte un termini de 7 dies hàbils des de l’enviament de la
comunicació, conforme a allò previst en l’apartat 4.f) de l’article 159 LCSP, per remissió de
l’apartat 6 on s’estableix que, en tot el que no es preveu en aquest apartat, s’aplicarà la regulació
general del procediment obert simplificat prevista en este article.

De no emplenar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el
licitador ha retirat la seua oferta, procedint-se a exigir-li l'import del 3 % del pressupost base
de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la
garantia provisional, si s'haguera constituït.
En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a recaptar aquesta documentació
al licitador següent, per l'ordre en què hagen quedat classificades les ofertes.
De conformitat amb l’article 152 LCSP, la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte o el
desistiment del procediment podran acordar-se per l’òrgan de contractació abans de la
formalització.
Sols podrà adoptar-se la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte per raons d’interès
públic degudament justificades en l’expedient. El desistiment del procediment haurà d’estar
fonamentat en una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les
reguladores del procediment d’adjudicació, devent justificar-se en l’expedient la concurrència
de la causa.

svalldigna@gva.es / www.simat.org

15

Codi Validació: 5SRE2A4TJCM6N5R3SW33EE972 | Verificació: http://simatdelavalldigna.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 35

Haurà d’aportar la següent documentació:
 Document acreditatiu de la personalitat jurídica.
 Certificat acreditatiu de la representació, en el seu cas, mitjançant escriptura de poder
a favor del representant signatari.
 Certificat de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
 Certificat de no trobar-se incurs en cap prohibició de contractar, i en d’efecte,
declaració responsable.
 Alta o últim rebut de l’IAE en l’epígraf corresponent a l’activitat que es contracta,
completada amb una declaració de no haver-se donat de baixa en la matrícula de dit
impost.
 Certificat de no tindre deutes tributaris amb l’Ajuntament de Simat de la Valldigna,
excepte que aquestes es troben fraccionades, ajornades o s’haguera acordat la seua
suspensió.
 Subscripció d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil per a la prestació del
servei, per un valor de 450.000€.
 Carnet de manipulador d’aliments.

CLÀUSULA QUINZENA. Garantia definitiva.
De conformitat amb l’article 159.6 LCSP, no s’exigeix constitució de garantia definitiva.
CLÀUSULA SETZENA. Adjudicació del contracte.
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels 5 dies naturals següents a la
valoració de les ofertes o a la recepció de la documentació en el cas que l’empresa no estiga
inscrita en el ROLECE, a favor del licitador proposat com a adjudicatari per haver obtingut la
millor puntuació, de conformitat amb l’apartat 4.f) de l’article 159 LCSP, per remissió de
l’apartat 6 on s’estableix que, en tot el que no es preveu en aquest apartat, s’aplicarà la regulació
general del procediment obert simplificat prevista en este article; procedint-se, una vegada
adjudicat aquest, a la seua formalització.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigisca alguna oferta o la proposició
que siga admissible d'acord amb els criteris que figuren en el plec.
L'adjudicació, que haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors, havent de ser
publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies naturals.
L'adjudicació haurà de recaure en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des del
següent al d'obertura de les proposicions. Dit termini s’ampliarà en 15 dies hàbils quan siga
necessari seguir el procediment per a identificar ofertes anormalment baixes.
La notificació es realitzarà per mitjans exclusivament electrònics, de conformitat amb allò
establert en la Disposició Addicional Quinzena, no obstant, afegeix la mateixa que podrà
utilitzar-se la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als elements
essencials d’un procediment de contractació, sempre que el contingut de la comunicació oral
estiga suficientment documentat.

El contracte es perfeccionarà amb la seua formalització. A l’efecte anterior, de conformitat
amb l’article 159.6.g) LCSP, la formalització del contracte s'efectuarà mitjançant l’acceptació
pel contractista de la resolució d’adjudicació. En cas contrari, s’entendrà que el licitador ha
retirat la seua oferta, procedint-se a exigir-li l’import del 3 % del pressupost base de licitació,
IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia
definitiva, si s'haguera constituït.
En este cas, el contracte s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre en què hagueren quedat
classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació establida en l’apartat 2 de
l’article 150 LCSP, resultant d’aplicació els terminis establerts en l’apartat anterior.
Quan l’adjudicatari siga una unió temporal d’empresaris, dins del mateix termini i amb
anterioritat a l’acceptació de la resolució d’adjudicació, deurà aportar escriptura pública de
constitució, CIF assignat i nomenament de representant amb poder suficient.
En cap cas podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la seua prèvia formalització.
La formalització del contracte s’efectuarà no més tard dels 15 dies hàbils següents a aquell en
què es realitze la notificació de l’adjudicació als licitadores i candidats en la forma prevista en
l’article 151 LCSP.
La formalització del contracte es publicarà, en un termini no superior a 15 dies naturals després
del perfeccionament del contracte, en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació.
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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CLÀUSULA DISSETENA. Formalització del contracte.

CLÀUSULA DIVUITENA. Condicions especials d'execució del contracte.
D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableix com a condició especial d'execució del contracte
de tipus mediambiental, que l’adjudicatari utilitze materials reciclables.
L’incompliment de les condiciones especials d’execució del contract tindrà la consideració
d’infracció greu als efectes d’interposició de penalitats.
CLÀUSULA DINOVENA. Drets i obligacions de les parts.
19.1 Drets i obligacions de l’Ajuntament
L’ajuntament de Simat de la Valldigna tindrà les següent obligacions:


Pagament de les despeses d’energia elèctrica que es generen per la prestació del servei
fins a un màxim de 6.000,00 € anuals (IVA inclòs). Així com, de les despeses
derivades del subministrament d’aigua i fem.
 Es farà càrrec de realitzar, sense dret a elevar per això la renda, totes les reparacions
que siguen necessàries per a conservar l'immoble en les condicions d'habitabilitat per
a servir a l'ús convingut, excepte quan el deteriorament de la reparació que es tracte
siga imputable a l'arrendatari segons el que disposen els articles 1563 i 1564 del Codi
Civil.
 Realitzar el manteniment de l’aire condicionat i la prevenció i control de plagues,
legionel·losi, que seran a càrrec de l’Ajuntament.

 Al cessament del servei dins del periode de prova de 2 mesos, per causes justificades
sense dret a indemnitzacio a l’altra part.
 Fiscalitzar la gestió de l’adjudicatari; inspeccionar l’explotació i les instal·lacions, així
com la documentació relacionada amb l’objecte del contracte. Podrà dictar, si escau,
les disposicions oportunes per a l'adequada explotació.
 Imposar a l’adjudicatari les sancions procedents per les infraccions que cometa en la
prestació del servei o en la utilització dels béns.
 Autoritzar, si es el cas, expressament i supervisar la decoració del local i el disseny
dels seus elements, la música ambiental, així com la realització d’obres que s’haurà de
sotmetre a l’autorització de la Corporació.
 Facultat de revocar el contracte abans del venciment, quan ho justifiquen
circumstàncies d'interès públic, quan resulten incompatibles amb les condicions
generals aprovades, produïsquen danys en el domini públic, impedisquen la seua
utilització per a activitats de major interès o menyscaben l'ús general.
 Posarà a la disposició de l’adjudicatari el mobiliari, i altres estris existents en el
moment del contracte, especificats en un Annex d’INVENTARI DE BÉNS que es
redactarà a la signatura del contracte, així com els propis elements de la instal·lació,
els quals es presumeixen en perfecte estat. El citat material i instal·lació serà retornat a
la finalització de la prestació del servei en bon estat de funcionament, amb la normal
depreciació patida per l'ús. Prèviament a la finalització del contracte, es durà a terme
per part de l'Ajuntament una revisió de les instal·lacions per a comprovar en quin estat
es troben. Si aquesta inspecció tinguera cap cost, l'empresa adjudicatària correria amb
les despeses.
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L’ajuntament de Simat de la Valldigna tindrà els següents drets:

A més de les que es recullen en aquest plec, són obligacions de l’adjudicatari les següents:
 Pagar el cànon puntualment a partir del moment en què comence la prestació del
servei així com, l’import del consum elèctric que sobrepasse de 6.000,00 € a l’any
(IVA inclòs).
 Prestar el servei objecte del contracte posant en funcionament el local i les
instal·lacions en la data indicada en l’adjudicació del contracte.
 La vigilància general de totes les instal·lacions del bar, i en concret:
◦ Posar en coneixement de l'Ajuntament qualsevol anomalia que s'observe.
◦ Cuidar de mantindre tancades totes les dependències, quan no s'usen. A aquest
efecte s'entén com a dependència, tals com entrades i eixides, magatzems,
aseos, despatxos.
◦ Fer complir les normatives que per a l'ús de l’establiment, siguen dictades des
de l'Ajuntament i altres instàncies de l'Administració.
 Dur a terme l’obertura i tancament de la Llar dels jubilats segons l’horari establert
(portes, llums, aigua, calefacció, etc).
 Guardar l’ordre del recinte.
 Espai lliure de fum.
 Proveir-se del carnet sanitari que establisquen les disposicions vigents.
 Tenir vigent en tot moment una assegurança de responsabilitat civil amb cobertura
mínima de 450.000€, contra danys a tercers (persones i béns) e instal·lacions i béns de
propietat municipal que cobrisca qualsevol tipus de responsabilitat.
 Es responsabilitza de tots els danys i perjudicis que s'ocasionen en les instal·lacions,
els utensilis, el mobiliari i la resta d’efectes i paraments, propietat de l’Ajuntament,
que estiguen al seu càrrec, així com la reposició i la reparació de la maquinària que
s'avarie. El material necessari per a l'explotació que no siga cedit per l'Ajuntament i
siga necessari per al correcte desenvolupament del contracte serà per compte del
contractant (màquina de café, càmares frigorífiques barra, taules, cadires...) havent de
conservar-se en perfecte estat i sense que puguen utilitzar-se peces deteriorades.
 Serà responsable, a més, d’indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causen, per sí
o per personal o mitjans dependents del mateix, a tercers com a conseqüència de les
operacions que requerisca l’execució del contracte, excepte quan dits danys i
perjudicis hagen sigut ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre
de l’Administració, que serà la responsable en aquest cas, seguint-se en la reclamació
el règim legal establert en l’article 196 LCSP.
 Conservar el material, l’edifici i instal·lacions entregades, responsabilitzant-se de la
seua custòdia mitjançant un inventari que s´efectuarà al començament i al termini de
la vigència del contracte.
 Realitzar diàriament el manteniment i la neteja de totes les instal·lacions del bar i dels
aparells que hi ha (parets, cristalls, serveis, magatzem, corredors, etc) així com els
materials utilitzats cuidant en especial les condicions higièniques. Excepte el
manteniment de l’aire condicionat i la prevenció i control de plagues, legionel·losi,
que seran a càrrec de l’Ajuntament. No obstant, l’adjudicatari vetllarà perquè es
realitzen estos treballs i informe de qualsevol anomalia.
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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19.2 Drets i obligacions del contractista

 Comprovar que les diferents empreses contractades per a la neteja o el manteniment
de les instal·lacions (calefacció i aigua calenta, instal·lacions elèctriques, etc),
compleixen amb les seues obligacions, arreplegant els parts de treball i donant-los avís
o cridant-los l’atenció, si és el cas.
 Reparar i/o reposar els xicotets desperfectes que puguen produir-se, comunicant
aquells altres en què siga necessària la intervenció de tècnic o professional qualificat.
 No podrà alienar ni gravar els béns immobles i mobles que hagen de revertir en
l’Ajuntament.
 Haurà de prestar el servei, sense que puga subrogar, subarrendar o traspassar a
terceres persones l’ús i aprofitament dels locals, de les instal·lacions i dels mobles
objecte de la prestació del servei del contracte, sense l’autorització prèvia de la
Corporació i amb el compliment de la normativa contractual.
 Procurarà que la recollida del fem del local es faça diàriament i dipositarà els envasos
adequats en el lloc idoni que es fixe perquè el servei de recollida de fem se’n faça
càrrec, comprometent-se a no depositar el fem i els desaprofitaments a l’exterior de
l’edifici.
 No es permetrà la instal·lació de màquines d'atzar amb premi amb metàl·lic ni
recreatives.
 Evitar i impedir la utilització de les instal·lacions municipals per allò que no estiga
relacionat amb el servei. La gestió del funcionament de les instal·lacions, en cas de
conflicte, serà resolt prèvia negociació per les parts implicades.
 Procurarà que les persones que utilitzen les instal·lacions ho facen amb la correcció i
l’ordre que exigeixen les normes de convivència.
 Posar a disposició dels usuaris i usuàries els corresponents fulls de reclamacions
oficials, de conformitat amb la normativa vigent.
 Complirà un HORARI MÍNIM, de prestació del servei, que serà el següent:
b) Dimarts i dijous ............. de 14:00 h a 20,00 h.
c) Dissabtes ....................... de 13:30 a 01,00 de la matinada (del dia següent).
d) Diumenges i dies festius.... de 14:00h a 20:00h.
e) Els dilluns podrà estar tancat. Quan siga festa es negociarà amb l’Ajuntament.
f) Els períodes del vacances (tancament del bar) no superarà els 30 dies naturals i en
qualsevol cas haurà d’estar obert a l’inici del curs escolar. No obstant això, aquest
període de vacances haurà de ser autoritzat per l’Ajuntament prèvia negociació de
l'assumpte amb les parts implicades. Es podrà tancar l’1 de gener i el 25 de desembre.
 Complir amb les disposicions vigents en matèria laboral i de previsió i de Seguretat
Social per al personal que puga emprar al seu servei, el cost dels quals serà a càrrec
seu, així com pel que fa l’impost d’activitats econòmiques, per les explotacions que ho
requerisquen.
 Compliment a la normativa pròpia de l'activitat que desenvolupe i a la resta de
legislació que resulte aplicable.
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a) Dimecres i divendres .... de 14:00 h a 18,00 h.

 Les obligacions enumerades no tenen caràcter limitador, per la qual cosa hauran
d'entendre's incloses totes les tasques que contribuïsquen a fer possible gaudir de les
instal·lacions del servei.
 L'adjudicatari treballarà en coordinació amb les directrius elaborades per l'Ajuntament.
 L’execució del contracte serà a risc i ventura del contractista.
 Haurà d’elaborar els menjars i resta de productes en el propi centre, utilitzant sempre
productes de primera qualitat, utilitzant aliments i ingredients en perfecte estat de
conservació i en general, adoptar les mesures necessàries per a l’òptim funcionament
del servei.
 Exposar, en lloc visible i amb adequada presentació la llista de preus o tarifes oferits al
públic, els quals seran estblerts per l’Ajuntament i seran fixes (Annex III).

 A introduir en les instal·lacions o estris i mobiliari que se li cedeix, les millores que
considere oportunes, obtenint, prèviament, la conformitat de l’Ajuntament, i assumint
a les seues expenses el cost de les mateixes. En el cas que, dites millores siguen
inseparables de les instal·lacions, el contractista no tindrà dret a retirar-les, ni tampoc
a exigir indemnització per les mateixes. En el cas que siguen separables el contractista
podrà optar a la finalització de la vigència del contracte, per retirar-les o mantindreles, sense que per això tinga dret a indemnització.
 A tancar el bar un dia a la setmana (dilluns) per descans del personal. Així com, prèvia
autorització municipal, a tancar al públic les instal·lacions del Bar per raons tècniques
(organització de tasques de neteja extraordinària, prevenció i control de plagues,
revisió d’instal·lacions, manteniment...).
 A sol·licitar la revisió dels horaris d’obertura i tancament per causes justificades, i la
decisió sobre la dita revisió serà competència de l’Ajuntament.
 A cessar en la prestació del servei dins del període de prova de 2 mesos, per causes
justificades sense dret a indemnització a l’altra part.
 A cessar en la prestació del servei en el moment que desitge, per mitjà d’un preavís
realitzat per escrit, amb una antelació mínima de tres mesos.
 Gestionar directament el servei.
 Rebre dels usuaris l’import pels productes servits.
 El local destinat per a aquest ús, que queda a la sencera disposició de l'adjudicatari.
 Podrà amenitzar per mitjans prèviament autoritzats, el recinte amb actuacions de
música, sempre respectant la idiosincràsia de la instal·lació i atenent-se a les
ordenances municipals i normativa vigent.
 No té cap dret a realitzar activitats de publicitat i comunicació dins de la instal·lació.
19.3 Despeses del contractista i forma de pagament.
El contractista haurà d’abonar el cànon d’adjudicació corresponent dins dels primers tres
mesos de l’inici del contracte, i a les diferents renovacions anuals, els dos primers mesos de
cada any. En cas d’incompliment no justificat es podrà rescindir el contracte per part de
l’Ajuntament. Si el contractista renuncia al contracte abans de finalitzar el termini de duració,
haurà d’abonar totalment el cànon corresponent a dit període anual.
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L’adjudicatari tindrà els següents drets:

Les despeses derivades del consum d’energia elèctrica que la prestació del servei genere, a
partir dels 6.000,00 € de consum anual (IVA inclòs), seran de compte de l’adjudicatari, el qual
pagarà, si procedeix, la seua part mitjançant transferència bancària a l’Ajuntament al final de
cada any.
Pel caràcter social del contracte, l’Ajuntament es farà càrrec de les despeses derivades del
subministrament d’aigua i fem.
Són de compte del Contractista les despeses de l'anunci o anuncis de licitació i adjudicació, si
escau, de la formalització del contracte en cas de formalització en escriptura pública, així com
qualssevol altres que resulten d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia
que aquestes assenyalen.
Estarà obligat a gestionar els permisos, llicències i autoritzacions establides en les ordenances
municipals i en les normes de qualsevol altre organisme públic o privat que siguen necessàries
per a l'inici, execució i lliurament del subministrament, sol·licitant de l'Administració els
documents que para açò siguen necessaris.
19.4. Obligacions del contractista laborals, socials i de transparència.
El contractista està obligat a tindre al seu càrrec el personal necessari que considere oportú per
a l’execució del servei durant tota la vigència del contracte, respecte del qual ostentarà, a tots
els efectes, la condició d’empleador. Aquest personal, tindrà dependència laboral d’aquest
sense que, per cap causa, fins i tot la d’acomiadament, puga passar aquest personal a dependre
de l’Ajuntament, en qual no intervindrà de cap manera, en les relacions laborals que puguen
existir entre l’adjudicatari i el seu personal.

El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral i de
seguretat social. Així mateix, està obligat al compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb
discapacitat i de la seua inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre efectiva de
dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals, i
del Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener,
així com de les normes que es promulguen durant l'execució del contracte.
El contractista està obligat a complir durant tot el període d'execució del contracte les normes
i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, l'adjudicatari
estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al Conveni
Col·lectiu sectorial d'aplicació.
Així mateix, de conformitat amb l'establit en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre,
de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del contracte està obligat a
subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la informació necessària per al
compliment de les obligacions previstes en la citada norma, així com en aquelles normes que
es dicten en l'àmbit municipal.
En virtut de l’article 42 del Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb
discapacitat i la seua inclusió social, aprovat per Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre, s’imposa com a obligació dels contractistes, l’incompliment de la qual és
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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És d’exclusiva competència del contractista la selecció de dit personal. Està obligat a posar en
coneixement de l’òrgan de contractació les contractacions del nou personal que haja
d’adscriure a l’execució del contracte i acreditar la seua afiliació i alta en la Seguretat Social.

sancionable amb la resolució del contracte, la de tindre empleats, durant la vigència del
contracte, treballadors discapacitats en un 2%, al menys, de la plantilla de l’empresa, si
aquesta tinguera un número de 50 o més treballadors. Igualment, en el cas de que l’empresa
adjudicatària amb més de 50 treballadors estiguera exempta de dita obligació, se li imposa
com a obligació el compliment de les mesures alternatives a la contractació de treballadors
discapacitats establertes pel Real Decret 364/2005, de 8 d’abril, sent igualment sancionable el
seu incompliment amb la resolució del contracte.
19.5. Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del contracte.
Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents:
a) El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que haja sigut objecte de
valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establits per al contracte.
b) El compliment estricte de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa
vigent i en el pla de seguretat i salut.
c) El pagament dels salaris als treballadors, en el seu cas, i la seua retenció d'IRPF,
així com l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.
d) La subscripció d’una assegurança de Responsabilitat Civil per la prestació del
servei, per un valor de 450.000€, conformement a la Llei 14/2010 i Decret 143/2015.
19.6. Termini de garantia.
L'objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia de 2 mesos, a comptar des de
la data de recepció o conformitat del treball, termini durant el qual l'Administració podrà
comprovar que el treball realitzat s'ajusta a les prescripcions establides per a la seua execució
i compliment i a l'estipulat en el present Plec i en el de Prescripcions Tècniques.
Transcorregut el termini de garantia sense que s'hagen formulat objeccions als treballs
executats, quedarà extingida la responsabilitat del contractista.

CLÀUSULA VINTENA. Subcontractació.
En la present contractació no serà possible la subcontractació de l’execució total o parcial de
les prestacions objecte del contracte.
CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Successió en la persona del contractista.
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat
d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà subrogada en els
drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en l'article 98
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi que
afecte a la seua personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst
per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifique el compliment de les
condicions de la subrogació.
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Si durant el termini de garantia s'acreditara a l'existència de vicis o defectes en els treballs
efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena d'aquests.

Si no poguera produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribuïsca el contracte
les condicions requerides en este plec, es resoldrà aquest, considerant-se a tots els efectes com
un supòsit de resolució per culpa del contractista.
CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Cessió del contracte.
El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 LCSP:
a) Que l'òrgan de contractació autoritze, de forma prèvia i expressa, la cessió.
b) Que el cedent tinga executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte.
c) Que el cessionari tinga capacitat per a contractar amb l'Administració i la solvència que
resulte exigible en funció de la fase d'execució del contracte, havent d'estar degudament
classificat si tal requisit ha sigut exigit al cedent, i no estar incurs en una causa de
prohibició de contractar.
d) Que la cessió es formalitze, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.
El cessionari quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.
CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Penalitats.
23.1 Penalitats per demora
L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels terminis
parcials fixats per l'òrgan de contractació.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per la resolució del
contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada
1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.

La constitució en demora del contractista no requerirà intimació prèvia per part de
l’Ajuntament.
23.2 Penalitats per incompliment parcial o compliment defectuós de la prestació
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit parcialment l’execució
de les prestacions definides en el contracte, l’òrgan de contractació podrà optar, indistintament,
por la seua resolució o per imposar penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000
euros del preu del contracte, IVA exclòs.
Cada vegada que les penalitats per incompliment parcial de l’execució de les prestacions
definides en el contracte arriben a un múltiple del 5 % del preu del contracte, l’òrgan de
contractació estarà facultat per a procedir a la resolució del mateix.
En el cas de que el contractista realitzara defectuosament l’objecte del contracte, o incomplira,
en el seu cas, qualsevol altra obligació essencial del contracte, l’òrgan de contractació podrà
optar por resoldre el contracte amb incautació de la garantia constituïda, si és el cas, o bé
imposar una penalització econòmica proporcional a la gravetat del incompliment, en una
quantia que podrà arribar fins al 10 % del preu del contracte, sempre i quan el total de les
mateixes no superen el 50 % del preu del contracte.
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Cada vegada que les penalitats per demora aconseguisquen un múltiple del 5 % del preu del
contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per a procedir a la resolució d'aquest o
acordar la continuïtat de la seua execució amb imposició de noves penalitats.

En cas d’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte, les penalitats hauran
de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i les quanties de cadascuna d’elles no
podran ser superiors al 10 % del preu del contract, IVA exclòs, ni el total de les mateixes
superar el 50 % del preu del contracte.
Les penalitzacions que s'imposen a l'adjudicatari són independents de l'obligació del
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasione a
l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament.
En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seua oferta, la
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que, si escau, haja existit
entre la seua oferta i la del següent contractista al qual s'haguera adjudicat el contracte sense
tenir en compte el criteri que no ha complit l'adjudicatari.
En els supòsits d’incompliment parcial, compliment defectuós o de demora en l’execució en
què no estiga prevista penalitat o, en què estant prevista, no cobrira els danys causats a
l’Administració, esta exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.
23.3 Imposició de penalitats
Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments contractuals
se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al contractista un termini
d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia. Aquestes al·legacions i
l'expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable municipal del servei i
informe jurídic, pel Sr. Alcalde o Regidor en qui delegue, resolució que posarà fi a la via
administrativa.

Les penalitats i les indemnitzacions, les quals seran imposades per acord de l’òrgan de
contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte, seran immediatament
executives i es faran efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que
l'Ajuntament tinga pendents d'abonar al contractista. Si ja no existiren quantitats pendents de
pagament, es podran fer efectives contra la garantia definitiva, si és el cas, i si aquesta no
aconseguira el muntant de la penalització, es podrà reclamar per la via administrativa de
constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic.
CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Modificació del contracte.
No s’estableixen causes de modificació del contracte.
CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA . Responsable del contracte.
De conformitat amb el que estableix l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte és
l’alcalde. Sense perjudici de que, en l'acord d'adjudicació del contracte es designarà un tècnic
municipal que supervise l’execució contracte, amb les funcions següents:
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L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament es realitzarà en
el moment en què tinga coneixement per escrit dels fets. No obstant açò, si s'estima que
l'incompliment no afectarà a l'execució material dels treballs de manera greu o que l'inici de
l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de l'execució del contracte que
beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la terminació
del termini de garantia del contracte.











Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per a constatar que el
contractista compleix les seues obligacions d'execució en els termes acordats en el
contracte.
Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria social,
fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi haguera, així com
el compliment de les obligacions establides en el contracte suposen l'aportació de
documentació o la realització de tràmits de tipus administratiu.
Promoure les reunions que resulten necessàries a fi de solucionar qualsevol incident
que sorgisca en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seua
resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que estableix
l'article 97 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
Donar al contractista les instruccions oportunes per a assegurar l'efectiu compliment
del contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives quan puguen
afectar a la seguretat de les persones o quan la demora en la seua aplicació puga
implicar que reporten inútils posteriorment en funció del desenvolupament de
l'execució del contracte; en els altres casos, i en cas de mostrar la seua disconformitat
l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a adoptar l'òrgan de contractació, sense
perjudici de les possibles indemnitzacions que puguen procedir.
Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que haja suscitat
l'execució del contracte.

La designació del responsable del contracte, i l’exercici o no pel mateix de les seues facultats,
no eximirà al contractista de la correcta execució de l’objecte del contracte, excepte que dites
deficiències vinguen donades a una ordre directa del mateix.
El responsable tindrà accés lliure als llocs on es realitze el servei.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat encarregada del
seguiment i execució ordinària del contracte serà Secretaria.
CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Compliment dels contractes i recepció de la prestació.
El contracte s’entendrà complit pel contractista quan este haja finalitzat, de conformitat amb
els termes del mateix i a satisfacció de l’Administració, la totalitat de la prestació.
A la terminació, s’efectuarà l’entrega del material i les instal·lacions posades a disposició de
l’adjudicatari, en bones condicions de neteja i ús, per mitjà d’inventari que subscriuran
ambdues parts. En tot cas, la seua constatació exigirà per part de l’Administració un acte
formal i positiu de recepció o conformitat dins del mes següent a la entrega o realització de
l’objecte del contracte, en el qual determinarà si la prestació realitzada pel contractista
s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seua execució i compliment.
El contractista tindrà dret a conéixer i ser escoltat sobre les observacions que es formulen en
relació amb el compliment de la prestació contractada.
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CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Unitat encarregada del seguiment i execució.

Dins del termini de 30 dies a comptar des de la data del acta de recepció o conformitat, haurà
d’acordar-se, en el seu cas i quan la naturalesa del contracte ho exigisca, i ser notificada al
contractista la liquidació corresponent del contracte.
CLÀUSULA VINT-I-VUITENA. Resolució del contracte.
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i en els
fixats en els articles 211 i 313 de la LCSP, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a
instàncies del contractista.
Són causes de resolució contractual, a més de les previstes en la LCSP, les següents:


La pèrdua sobrevinguda dels requisits per a contractar.



L’abandonament del servei objecte del contracte, que s’entendrà produït quan la
prestació no es desenvolupe amb la regularitat adequada o amb els mitjans humans o
materials necessaris per a la normal execució del contracte en el termini estipulat. No
obstant, l’Ajuntament, abans de declarar la resolució, requerirà al contractista per a
que regularitze la situació en el termini de 5 dies a comptar des del requeriment.



La reiterada deficiència en l’execució de les prestacions.



El comportament irregular del personal amb els usuaris.



La cessió a a tercers sense autorització prèvia de l’Ajuntament i sense seguir el
procediment establert en la Llei.



La interrupció del servei durant 5 dies consecutius sense autorització de l’òrgan de
contractació, per causes imputables a l’adjudicatari.

Així mateix, podran ser causes de resolució del contracte les establides com a obligacions
essencials per l'òrgan de contractació.
CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. Sancions.
L'adjudicatari prestarà el servei amb estricta subjecció al contracte i clàusules contingudes en
este plec, així com a les instruccions que, en interpretació d'aquests dos, se li donen per
l'òrgan de contractació.
La infracció de les normes contingudes en les presents clàusules o les deficiències que
s'observen en la prestació del servei podran ser objecte de sanció econòmica, donant lloc, a
més, en cas de reincidència, a la resolució del contracte que s'acordarà per l’Ajuntament
prèvia audiència del contractista i sense dret a indemnització.
Les infraccions comeses per l'adjudicatari es qualificaran com a faltes, les quals podran ser
lleus, greus i molt greus, i seran sancionades d'acord amb el que disposa este plec:
1. Són faltes lleus:
a) La falta de neteja lleu en l’interior del local.
b) La falta de neteja personal del contractista o dels seus dependents.
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A més, el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produïsca
l’incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del contracte
que faça presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que
l'òrgan de contractació no opte per la imposició de les penalitats regulades en este plec.

2. Són faltes greus:
a) La falta de neteja en el recinte del bar.
a) No prestar el servei de la manera disposada en el present plec.
b) La deficient qualitat i condicions higienicosanitàries en l’elaboració, presentació i
exposició al públic dels productes, begudes i articles que se servisquen o
s’expedisquen, sempre que les seues característiques no constituïsquen falta molt greu.
c) Realitzar obres no autoritzades.
d) Organitzar o permetre baralles o escàndols.
e) La desobediència en el compliment de les ordes que se li donen per a la prestació del
servei.
f) Tancar el local durant tres dies seguits o quatre alterns, sense justificació acreditada,
durant un mes.
g) El retard en el pagament del cànon durant més de tres mesos.
h) Alienar béns afectes a l’adjudicació que haguessin de revertir a l’Ajuntament, o
gravar-los sense autorització expressa del mateix.
i) Posar qualsevol obstacle a les tasques d’inspecció i vigilància de l’ajuntament respecte
del funcionament del servei.
j) L’incompliment de l’obligació de facilitar les dades que li siguen requerides, en els
terminis aplicables, relacionades amb els actes de gestió econòmica o de l’obligació de
rendir comptes. Així com, de remetre als organismes competents, en els terminis
aplicables, les informacions exigibles amb caràcter imperatiu.
k) La inexistència o inadequació dels llibres de Reclamacions i d’Inspeccions.
l) Qualsevol altra semblant quant a gravetat.
m) La comissió reiterada de faltes lleus.
3. Són faltes molt greus:
a) La demora en l’inici de la prestació del servei, la gestió i l’explotació del qual s’haja
concedit sobre la base del present plec.
b) Produir intencionadament danys a tercers com a conseqüència de la mala praxis o
funcionament dels serveis, així com en les instal·lacions.
c) Mantindre tancat el local durant més de quatre dies seguits o més de cinc dies alterns,
sense justificació acreditada, durant un mes.
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c) Utilitzar paraules malsonants o crits estentoris.
d) Qualsevol altra d’índole semblant.
e) La no prestació del servei dins de l'horari assenyalat per més de dos dies en un mes,
sense justificació acreditada.
f) La desconsideració amb els clients, mal tracte, falta de respecte i correcció amb el
públic, funcionaris o autoritats, així com la falta d'higiene i de convivència social.
g) Qualsevol acció u omissió de l’adjudicatari que supose infracció de les prescripcions
del plec i del contracte que es formalitze, i no suposen segons el parer de
l’Ajuntament, prèvia a la tramitació del corresponent expedient, greu pertorbació dels
serveis o dels interessos generals.

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

Les que constituïsquen delicte o falta penal.
El traspàs o la cessió no autoritzada o el subarrendament encobert.
L'alteració de la convivència pacifica dins del local que siga imputable a l'arrendatari.
El desperfecte ocasionat en mobiliari i utensilis del bar de manera tal que no
corresponga amb el normal ús d’aquests.
El falsejament deliberat de la informació que haja de proporcionar l’adjudicatari a
l’Ajuntament de conformitat amb allò que es disposa en el present plec.
La falta d’intervenció immediata després de la denúncia o coneixement d’una situació
que exigisca una actuació extraordinària o urgent.
No observar les normes, disposicions o resolucions administratives emanades
d’autoritats o organismes competents en la matèria que afecten el control i vigilància
de la seguretat, els embassaments, depòsits o conduccions existents.
La comissió reiterada de faltes greus.

Les faltes lleus seran sancionades amb multa de fins 60 euros; les greus amb multa de fins a
140 euros i les molt greus amb multa de fins a 600 euros.
CLÀUSULA TRENTENA. Confidencialitat i tractament de dades.
30.1 Confidencialitat

Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà encara que
haja finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades (Ajuntament).
30.2 Tractament de Dades
En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i en el Reglament general de protecció de dades, els licitadors queden informats de
què les dades de caràcter personals que, si escau, siguen arreplegats a través de la presentació
de la seua oferta i altra documentació necessària per a procedir a la contractació seran tractats
per aquest Ajuntament amb la finalitat de garantir l'adequat manteniment, compliment i
control del desenvolupament del contracte.
CLÀUSULA TRENTA-UNENA. Jurisdicció competent. Recursos.
Les qüestions litigioses que puguen sorgir entre l’Ajuntament de Simat de la Valldigna i el
contractista, seran resoltes per l’òrgan de contractació i no seran susceptibles de recurs especial
en matèria de contractació, sinó que, segons l’apartat primer de l’article 44.6 de la LCSP, els
actes administratius que es dicten en relació amb el procediment de licitació, l’adjudicació del
svalldigna@gva.es / www.simat.org
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L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu personal en
compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les dades personals als
quals tinguen accés de manera que garantisquen una seguretat adequada inclosa la protecció
contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seua pèrdua, destrucció o dany
accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades de
conformitat amb l'establit en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en
el Reglament 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de
dades).

contracte, la seua execució, modificació, resolució i efectes de dita resolució, que posen fi a la
via administrativa, podran ser objecte de recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes,
davant el mateix òrgan, de conformitat amb allò disposat en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Comú de les Administracions Públiques i, en el seu cas, en via judicial mitjançant
recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos, comptats des del dia següent al de la
seua notificació o publicació, segons allò disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora
de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
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Simat de la Valldigna, a la data de la signatura electrònica.

ANNEX I - DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE LES
CONDICIONS ESTABLERTES LEGALMENT PER A CONTRACTAR AMB
L’AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA (SOBRE 1)
DADES DE L’ENTITAT LICITADORA
CIF/DNI
NOM
Telèfon

FAX

Correu electrònic
Domicili
DADES DEL DECLARANT
DNI
NOM I COGNOMS
Correu electrònic
Càrrec

Número expedient

1100/2019

Denominació contracte

Contracte del servei de bar-cafeteria en la Llar dels Jubilats,
per procediment obert simplificat sumari.

Data de declaració
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
URL

http://simatdelavalldigna.sedelectronica.es

Nom

Alcaldia

Correu electrònic

svalldigna@gva.es
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DECLARACIÓ RESPONSABLE

DECLARA BAIX LA SEUA RESPONSABILITAT:
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació del servei anomenat «bar-cafeteria
en la llar dels jubilats, per procediment obert simplificat sumari».

 Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.
 Que l’empresa a la que represente està vàlidament constituïda i disposa de capacitat
d’obrar i jurídica i de l’habilitació professional necessària per a contractar amb
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, o que, en cas de no disposar-la, ho farà en el
moment del perfeccionament del contracte.
 Que, si escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb els requisits
de solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
 Que l’objecte social de l’empresa compren l’activitat objecte d’este contracte, d’acord
amb els seus estatuts socials, estatuts que es troben degudament inscrits en els
registres corresponents.
 Que, ni el signatari de la declaració, ni l’entitat a la qual representa, ni ningun dels
seus administradors o representants, està incursa en prohibició de contractar per sí
mateixa, ni per extensió com a conseqüència de l’aplicació de l’article 71.3 LCSP i
que compta amb les autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat.
 Que disposa de les eines necessàries per a realitzar les tasques pròpies del contracte.
 Que té subscrita una assegurança de Responsabilitat Civil o garantia equivalent per un
valor de 450.000 € per a la prestació del servei.
 Que es compromet a mantenir actualitzada, vigent i al corrent de pagament, en els
mateixos termes en què va ser constituïda la pòlissa d’assegurances que es sol·licita en
el plec de clàusules administratives particulars i, en el seu cas, en el plec de
prescripcions tècniques durant la vigència del contracte.
 Que es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i de
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, incloses les de l’Ajuntament
de Simat de la Valldigna.
 Que no forma part dels Òrgans de Gobern o Administració de l’entitat ningun alt
càrrec als quals es refereix la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de
l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat o de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques
o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats en la Llei Orgànica 5/1985, de 19
de juny, del Règim electoral general, en els termes establerts en la mateixa.
 Que a esta licitació no concorre ninguna altra empresa del grup empresarial a què
pertany la que represente.
 Que es sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per
a totes les incidències que de manera directa o indirecta pogueren sorgir del contracte,
amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que poguera correspondre al
licitador. (Solament en cas d'empreses estrangeres).
 Que l'adreça de correu electrònic, als efectes de rebre les notificacions de l’òrgan de
contractació, de la mesa de contractació/unitat tècnica, o de qualsevol altre òrgan de
l’Ajuntament de Simat de la Valldigna, serà l’assenyalat en les dades del declarant:
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SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article
140 de la LCSP per a ser adjudicatari del contracte de serveis, en concret:

______________________________________, i es compromet a admetre aquest
mitjà de comunicació com l’adequat entre ambdues parts.
 Que, en el cas de no assenyalar expressament que ningun document o part del
contingut del sobre 1 tinguen el caràcter de confidencial o estiguen sotmesos a la
protecció de secret comercial, tota la documentació que compon i integra aquests
sobres no estarà sotmesa a les regles o normes de confidencialitat ni de secret
comercial, sent de lliure accés a la informació pública i bona gestió i la Llei 2/2015, de
2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat
Valenciana.
 Que l’empresa a la que represente SI / NO té la condició de PYME (MARCAR).
TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què es fa
referència en l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que siga proposat com a adjudicatari
del contracte o en qualsevol moment en què siga requerit per a açò.
AUTORITZA a l’òrgan de contractació a recaptar les dades que obren en el poder de
l’administració que siguen necessàries per a comprovar la veracitat de les declaracions
realitzades.
ADVERTÈNCIA
L’article 69, apartat 4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, estableix que la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter
essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s’acompanye o incorpore a una
declaració responsable podrà determinar les responsabilitats penals, civils o administratives
que corresponguen. En el supòsit de que incórrega en alguna d’elles, l’òrgan de contractació
passarà el tant de culpa al Ministeri Fiscal als efectes corresponents.
I per deixar-ne constància, signe la present declaració.

Signatura del declarant,

Signatura: ________________________

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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____________________, ____ de/d’ ___________ de 2019.

ANNEX II – PROPOSICIÓ ECONÒMICA (SOBRE 1)
El Sr./sra. ________________________________________________, major d’edat, amb
domicili a _______________________________________________, i domicili a l’efecte de
notificacions a _________________________________________, amb DNI núm.
_____________________, en nom propi (o en representació de l'entitat
__________________________________________, amb CIF núm. ___________________),
assabentat de l'expedient per a la contractació del servei de bar-cafeteria en la Llar dels
Jubilats, per procediment obert simplificat sumari, anunciat en el perfil de contractant faig
constar que, conec el Plec que serveix de base al contracte i ho accepte íntegrament, prenent
part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte per l'import de:

Preu
(Màxim 50 punts)

Tipus de licitació
(canon anual mínim)

Canon (sense IVA)

100,00 €/any

Criteris d’adjudicació quantificables automàticament

Oferta del contractista
euros/any

Oferta del contractista

2

Preu del menú del sopar dels dissabtes, IVA
inclòs (Màxim 25 punts)

euros

3

Experiència acreditada en el sector de l’hoteleria
(Màxim 25 punts)

anys

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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1

ANNEX III – Llistat de preus

svalldigna@gva.es / www.simat.org

PREUS/PRECIOS
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,30 €
1,00 €
1,00 €
1,10 €
1,20 €
1,00 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,10 €
1,00 €
1,20 €
0,90€
1,30€
1,30 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,20 €
1,20 €
0,80 €
0,90 €
0,90 €
1,00 €
1,00 €
0,50 €
0,30 €
1,20 €
0,50 €
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DESCRIPCIÓ/DESCRIPCIÓN
CONSUMICIONS/CONSUMICIONES
PEPSI-COLA/COCA-COLA
FANTA-KAS TARONJA-LLIMA/FANTA-KAS NARANJA-LIMON
TONICA FINLEY-KAS
BITTER KAS
CERVESA 1/3/ CERVEZA TERCIO
CERVESA QUINTO/ CERVEZA QUINTO
CERVESA SENSE ALCOHOL/CERVEZA SIN ALCOHOL
CERVESA HEINEKEN O SIMILARS
VERMOUT
MISTELA
COPA WHISKY
COPA WHISKY MARCA
VAQUERET WHISKY/ CHUPITO WHISKY
VAQUERET WHISKY MARCA/ CHUPITO WHISKY MARCA
COPA DE CONYAC/ COPA DE BRANDY
COPA D’ANIS/ COPA DE ANIS
SOL I SOMBRA
BOTELLA D’AIGUA MENUDA/ BOTELLA DE AGUA PEQUEÑA
BOTELLA D’AIGUA GRAN/ BOTELLA DE AGUA GRANDE
REBENTAT/ CARAJILLO
HERBERET
TALLAT / CORTADO
TALLAT DESCAFEINAT/ CORTADO DESCAFEINADO
TALLAT GOT GRAN/ CORTADO VASO GRANDE
GOT DE LLET/ VASO DE LECHE
POLIOL/POLEO
POLIOL AMB ANÍS / POLEO CON ANÍS
CAFÉ
CAFÉ TOCAT AMB ANÍS/ CAFÉ TOCADO DE ANÍS
SUCS/ ZUMOS
GOT GRAN DE VI/ VASO GRANDE DE VINO
GOT MITJÀ DE VI/ VASO MEDIANO DE VINO
BOMBÓ/ BOMBON
FLAM/ FLAN

FRUITA (PINYA-PRÉSSEC AMB ALMÍVAR)
PIJAMA
CACAU
TRAMUSSOS
AMANIDES INDIVIDUALS/ ENSALADAS INDIVIDUALES
MENÚ

0,50€ unitat
2,00 €
Donat
Donat
2,50 €
Preu licitació

ENTREPANS
SANDWICH
PREU SOPAR DISSABTE
(AMANIDA/PLAT PRINCIPAL/PA/BEGUDA, POSTRE I CAFÉ)

2,50 €
2,10 €
Preu licitació

svalldigna@gva.es / www.simat.org
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ALTRES

