
oû
O ç'r

t::i:: C

oaa'
CONCELLO

AS SOMOZAS

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS PARTICULARES PARA A
ADXUDICACIÓN DA XESTIÓN DA CANTINA DA PISCINA DURANTE O PERíODO DE

APERTURA DESTE SERVIZO MUNICIPAL

1. OBXECTO

O presente prego ten por obxecto a contratación do servizo de cantina da Piscina Municipal
na Área recreativa de As Somozas

2. CANON

A prestación pecuniaria que ten que satisfacer a empresa adxudicataria establécese en
1oo,oo euros, e poderá ser mellorada á alza polas entidades licitadoras na súa proposición.

Os gastos de enerxía eléctrica e auga enténdense incluídos no canon.

3. coNDrcrÓNs DA PRESTACTÓN

A prestación suxeitarase ás seguintes condicións mínimas:

a) Condicións xerais:

- O período de apertura será dende o or de xullo ata o ro de setembro de zot7,
ambos os dous incluídos

- Os horarios de apertura serán como mínimo entre as 14:oo e as 22:oo horas
durante todo o período.

- A empresa adxudicataria deberá realizar os labores de limpeza do propio local e

dos aseos da instalación de uso común (non os dos vestiarios, que será
responsabilidade da empresa adxudicataria da xestión do servizo da piscina)

- O trato coas persoas usuarias da piscina e coa clientela en xeral debe ser feito de
xeito correcto e cortés

- A empresa adxudicataria ten o deber de boa conservación e mantemento da
instalación e dos elementos de propiedade municipal que a integran

b) Condicións hixiénico-sanitarias:

- Deberase cumprir coa normativa en materia de sanidade alimentaria

- Estará prohibida a venda de bebidas alcohólicas e tabaco a persoas menores de
idade

Poderanse servir refrescos e bebidas, bocadillos, tapas e racións ou menús
variados (especificando a súa composición), todos eles recollidos nunha carta de
prezos
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- As instalacións deberán manterse nas debidas condicións de limpeza e

desinfectarse ou desratizarse periodicamente, se for necesario, tendo en conta
que os produtos empregados para este fin se gardarán en lugar separado do
almacén de alimentos

- Os aseos contarán con papel hixiénico, xabón e útiles de secado, e todo en
perfecto estado de limpeza

c) Outras condicións:

- A carta de menús redactarase en galego, en cumprimento co estipulado pola
Ordenanza municipal de normalización lingüística

- A empresa adxudicataria deberá ter un libro ou documentos de reclamacións a
disposición do público e estará obrigado a enviar unha copia de cada reclamación
á Concellería con atribucións no eido dos Deportes

+. coNsuLTA DE PREGOS E OBTENCTÓN DE COptAS

As persoas interesadas poderán consultar os pregos e obter copias dos mesmos na web
municipal e na Secretaría-lntervención do Concello.

5. PROPOS¡C|ÓNS E LUGAR DE PRESENTACTÓN

As proposicións presentaranse no Rexistro do Concello ata ás r4 horas do día 3o do
presente mes de xuño

A presentación das proposicións presume a aceptación incondicionada do contido da
totalidade das ditas cláusulas.

6. PROPOStCtÓtrlS: DOCUMENTACTÓN

As proposicións presentaranse nun único sobre, convenientemente pechado e precintado e

conterán a seguinte documentación :

a) Documento acreditativo da personalidade xurídica da entidade licitadora do
seguinte xeito: Fotocopia do NIF se se trata de persoa empresaria individual, ou
escritura de constitución ou estatutos ou acto fundacional no que conste as normas
polas que se regula a súa actividade no caso de persoa xurídica

b) Documento de referencias técnicas segundo o modelo anexado: Valoraranse as
melloras de ampliación horaria na apertura, un plan de limpeza e explotación, o
listado de prezos e produtos ofertados á clientela e o número de persoas que
asumirán os servizos, incluíndo o seu currículo

c) Oferta económica, segundo o modelo do Anexo ll
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Os documentos serán orixinais, admitíndose fotocopias compulsadas deses orixinais.

7. GARANTíA PROVTSTONAL

Consonte co disposto no art. 9r da LCSP as empresas licitadoras quedan dispensadas da
constitución da garantía provisional.

8. APERTURA DE PLICAS E VALORACIÓN DAs OFERTAS

Rematado o prazo de presentación das ofertas, o órgano de contratación adxudicará o
contrato, a proposta da Mesa de contratación, e de acordo cos criterios de valoración que
figuran no prego, á oferta que se considere máis vantaxosa das presentadas, sen prexuízo
de que o Concello poida declaralo deserto.

Os criterios de valoración que se terán en conta son:

o Canon ofertado (ata 4o puntos)

o Plan de explotación e programa de limpeza e sistemas de control hixiénico-sanitario
(ata zo puntos)

o Ampliación do horario de apertura (ata zo puntos)

o Menús ou carta ofertada ao público e prezo dos produtos ofertados. Valorarase a

inclusión de produtos autóctonos e de comercialización no noso concello (ata zo
puntos)

En caso de empate na puntuación final entre licitadoras, terá preferencia a que oferte maior
canon.

9. coMtstÓN DE VALoRACTÓN

A mesa de contratación poderá nomear, se o considera, unha comisión de valoración de 3
persoas, entre o plantel de persoal do Concello, para a valoración dos aspectos técnicos das
ofertas.

ro. ADXUDICACIÓN

Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de contratación, requirirase á

empresa licitadora que presentara a oferta máis vantaxosa para que dentro do prazo de ro
días naturais presente a documentación xustificativa de estar ao corrente do cumprimento
das súas obrigas tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao órgano de contratación
para obter de forma directa a acreditación.

Non atendido este requirimento entenderase que a dita licitadora retira a súa oferta,
procedéndose a solicitar a mesma documentación á licitadora seguinte en puntuación.
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A adxudicación levarase a cabo unha vez comprobada que a dita documentación é correcta
e notificarase ás empresas licitadoras, publicándose tamén na web municipal.

rr. ABONO DO CANON

O abono do canon efectuarase antes da formalización do contrato

rz. CALTDADE DOS SERVTZOS E DTRECC¡Óru rÉCrulCn

A empresa adxudicataria deberá realizar as prestacións recollidas neste prego e no contrato
nas condicións máis óptimas de calidade, utilizando os medios persoais e materiais e

produtos máis adecuados para garantir a súa óptima execución.

O servizo realizarase baixo a dirección técnica do persoal laboral das áreas de Cultura e
Deportes do Concello de As Somozas.

l.3. CUMPR¡MENTO NORMATIVA LABORAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

A empresa adxudicataria deberá cumprir, baixo a súa exclusiva responsabilidade, as
disposicións vixentes en materia laboral, de Seguridade Social e de prevención de riscos
laborais.

r4. CAUSAS DE RESOLUCIÓN

Serán causas de resolución do presente contrato as previstas na Lei de contratos con
carácter xeral, sendo causas específicas:

a) Trato incorrecto ao público

b) Deficiente estado de conservación das instalacións e dos seus elementos
integradores

c) Deficiente calidade dos produtos e das súas condicións hixiénico-sanitarias

d) lncumprimento continuo dos horarios

r5. RÉxttvtE xuRíDrco

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos
deste contrato serán resoltas polo órgano de contratación, cuxos acordos porán fin á vía
administr e contra os mesmo caberá recurso contencioso-administrativo

As o de zorT
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Jua s.
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ANEXO l: Modelo de Oferta Técnica

D/na. .....
domicilio
actuando

.,

en

no seu nome propto en nome e representación
e domicilio

de

en

Describe as propostas técnicas ao respecto dos seguintes criterios de adxudicación:

a) Plan de explotación e programa de limpeza e sistemas de control hixiénico-sanitario

b) Proposta de horario de apertura

c) Proposta de carta de menús e listado de prezos asociados

As Somozas,

Asdo.

...... de . de zotT

O Licitador/a
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ANEXO ll: Modelo de oferta económica

D/na

domicilio
actuando

en

no

o üaåæo
la.'
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(ou

con NIF

........., con NIF

., tfno.
de
en

en nome e

.)

Toma parte no procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración
convocado polo Concello de As Somozas para a contratación do servizo de cantina na
Piscina municipal, e estes efectos fai constar:

ro.- Oue coñece e acepta o Prego de cláusulas polas que se rexe este contrato

zo.- Oue oferta o canon anual de ...... €

As Somozas, ........... de ..

Asdo.

de zotT

O Licitador/a

representación
e domicilio
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