Entitat adjudicadora: EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FÚNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA,
SA (EMSERFUMT)
Tipus ens del sector públic: Poder Adjudicador
Número d’identificació: A-43005594
Unitat de contractació: Consell d’Administració o òrgan en qui delegui.
Tipus d’expedient: Ordinari
Procediment de licitació: Obert
Tipus de contracte: Arrendament
Objecte: Contracte d’arrendament de la cafeteria-restaurant de la seu d’EMSERFUMT
Termini d’execució: 2 anys, a comptar de la data de formalització del contracte, podent-se
prorrogar per períodes d'un any, amb un límit temporal total de 10 anys
Pressupost base de licitació: 6.000 € any, més IVA
Obtenció de la documentació i informació:
•
•
•
•
•

identitat: EMSERFUMT, CIF A 43005594
adreça postal: Carretera Vella de València, 2. 43006 Tarragona
telèfon: 977550020
correu electrònic: info@tanatoritarragona.cat
Pàgina web: http://perfilcontractant.tanatoritarragona.cat/

Garantia definitiva: 1.000 €
Requisits específics del contractista: La solvència requerida en el plec de clàusules
administratives.
Criteris d’adjudicació:
a.- Criteris no automàtics; cada licitador presentarà un projecte d'explotació de la cafeteria,
amb el següent contingut mínim:
-

Serveis a oferir: Identificació dels serveis que es prestaran al bar cafeteria, que hauran
de contemplar com a mínim aquells que es fixin com a obligatoris en aquest plec.

-

Fases o terminis d'implantació de serveis oferts.
Plantilla de personal prevista
Previsió de costos d'explotació i d'ingressos del servei.
Preus dels serveis oferts i revisió dels mateixos

Els serveis oferts, el personal adscrit al servei, així com el preu dels serveis, tindran caràcter
contractual, i en conseqüència seran obligatoris per al adjudicatari.
Es valoraran fins a un màxim de 45 punts. Es tindrà en compte la claredat del projecte, la
qualitat del servei que es prestarà i els preus dels mateixos.
b.- Criteris automàtics
Es valoraran les ofertes econòmiques fins a un màxim de 55 punts, d'acord amb la següent
fórmula: Oferta més alta
(55 punts x millor oferta econòmica)
Punts = ----------------------------------------------------Oferta a valorar

Data límit de presentació: 15 dies naturals des de l’endemà de la publicació de l’anunci al
Perfil del contractant.
Documentació a presentar: Consta en el plec de clàusules administratives
límit de presentació: 15 dies naturals des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Perfil del
contractant.
Documentació que cal presentar: Consta en el plec de clàusules administratives.
Obertura de les proposicions: La Taula de Contractació es constituirà dins dels 3 dies següents
a la finalització del termini de presentació de les proposicions. El secretari procedirà al
obertura dels sobres A i la Mesa qualificarà la documentació continguda en els mateixos.
Efectuada la valoració dels criteris no automàtics, es convocarà a tots els licitadors admesos
per al obertura del sobre "B". El dia i hora d'obertura del esmentat sobre es publicarà en el
perfil de contractant, i es notificarà per correu electrònic als licitadors
Tarragona,
Òrgan de contractació

