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CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS, EN LA MODALITAT DE CONCESSIÓ, PER A
L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE CAFETERIA I MENJADORS ALS CAMPUS DE LA CIUTADELLA I DEL
POBLENOU, I DE SUBMINISTRAMENT D’ALIMENTS I BEGUDES MITJANÇANT MÀQUINES
EXPENEDORES, ALS CAMPUS ABANS ESMENTATS I A L’EDIFICI DE MERCÈ. Exp. 300100/02-04-15

En data 12 de juny de 2015 es va desistir de la licitació del contracte per infracció en les normes de
preparació del contracte en demanar un requisit de solvència addicional que no es podia complir.
Un cop esmenat aquest defecte, es reinicia la tramitació de l’esmentat contracte de gestió de serveis
públics amb la convocatòria d’una nova licitació.

EN RELACIÓ AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES
Es tracta dels mateixos Plecs de clàusules administratives i de prescricpicions tècniques del procés
inicial de licitació, però incloent les esmenes que van motivar el desistiment de la tramitació
administrativa de l’expedient de contractació. Ara bé, tenint en compte que el procediment s’ha
allargat pel desisitiment, s’han introduït algunes modificacions derivades de necessitats sorgides
durant la tramitació inicial de l’expedient. Els canvis introduïts es troben en els següents punts en el
Plec de clàusules administratives particulars:
-

Eliminació del requisit de solvència addicional del sistema de gestió ambiental (antiga
clàusula 6.b.3) i transposat com a obligació en la clàusula 19.1.r) del Plec.
Solvència econòmica i financera (clàusula 6.b.1)
Termini d’execució (apartats 3.3 i 3.4 de la clàusula 3)
Canons (clàusula 4.d)
S’afegeix un programa de fidelització dels usuaris, que afecta . Documentació a presentar en
el sobre C (clàusula 11) i criteris de valoració que depenen d’un judici de valor (clàusula 13.
Criteris que depenen d’un judici de valor, criteri 1.2)
S’ha afegit informació sobre el volum de negoci de les cafeteries dels darrers 3 anys (clàusula
4.c).
Actualització del llistat de personal a subrogar

ALTRES CONSIDERACIONS
Per a les empreses interessades en visitar les instal·lacions de les cafeteries-restaurant, es programa
una única visita per al dia 2 de setembre de 2015, a les 09:00 hores, amb punt de trobada a la
recepció de l’edifici de Jaume I (Campus de Ciutadella, c/ Ramón Trias Fargas núm. 23). Es demana
confirmar l’assistència a la visita a l’adreça electrònica rafael.amo@upf.edu.

