
CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A L'EXPLOTACIÓ  DEL SERVEI DE BAR
RESTAURANT DEL PARC DE N’HEREVETA MITJANÇANT PROCED IMENT OBERT, OFERTA

ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA I DIVERSOS CRITERIS  D'ADJUDICACIÓ.

ACTA 2ª DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

• Procediment:  contracte  administratiu  especial  per  a l'explotació  del  servei  de  bar
restaurant del parc de n’Hereveta mitjançant procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa i diversos criteris  d'adjudicació.

• Tipus de document: extracte de l'acte d'obertura dels sobres «2», en acte públic.  
• Dia i hora de la reunió: 19/4/2018 de les 20,30 fins a les 20,40 hores. 
• Lloc: Ajuntament de Porreres

El dia, hora i lloc assenyalant es constitueix la 2ª Mesa de contractació per a l'adjudicació del
contracte administratiu especial per a l'explotació del servei  de bar restaurant  del parc de
n’Hereveta mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos
criteris  d'adjudicació.  

En primer lloc és dóna compte de l'informe tècnic emès pel Sr. Soberats el 5/4/2018 segons el
qual s'atorga la següent puntuació als criteris avaluables mitjançant judici de valor a l'oferta
presentada per l'única licitadora, la Sra. Apol·lònia Maria Vidal Veny amb DNI 78214622 V: 

Apartat Puntuació Puntuació màxima Puntuació

Memòria tècnica 10 2,8

Ampliació de la neteja a tota la superfície del parc 10 10

Millores en les instal· lacions 25 0

TOTAL 45 12,8

A continuació, es procedeix a l'obertura del sobre «B», que inclou els criteris la ponderació
dels quals depèn d'un judici de valor, el preu. El canon ofertat per la Sra. Vidal: 

• Els dos primers anys: 7.200 € i 1.512 € d'IVA.
• Els anys posteriors (del 3r al 6è): 20.000 € i 5.712 € d'IVA.
• El preu total del contracte (suma dels 6 anys) és de 27.200 € i 5.712 d'IVA.  

Pels criteris quantificables automàticament s'atorguen 55 punts,  al  tractar-se de la millor i
única oferta econòmica. 

Per tot això, la mesa de contractació proposa que l'òrgan de contractació adjudiqui la licitació
a  la  Sra.  Apol·lònia  Maria  Vidal  Veny  amb  DNI  78214622  V,  la  qual  ha  obtingut  una
puntuació total de 67.8 punts.  

La presidència dóna per acabada la reunió a l'hora a dalt indicada.  


