BASES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA
FESTA DE CAP D’ANY (2018-2019) AL PAVELLÓ POLIVALENT, MITJANÇANT CONTRACTE DE
GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS
1.- Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la gestió i la prestació del servei de la festa de cap d’any (2018 2019) al pavelló polivalent, la nit del 31 de desembre de 2018 a l’1 de gener 2019, en
col·laboració amb la Paeria de Cervera. L’objecte inclou:
-

Gestió de la barra.
Gestió, control i venda d’entrades i controlar l’aforament màxim de 999 persones.
Personal.
Muntatge i desmuntatge de la decoració del pavelló polivalent i la seva coordinació
dels horaris amb la regidoria d’esports.
La compra i distribució de les bosses de cotilló ( amb un mínim de 600 bosses).
Càtering dels músics.
Gestió del guarda-roba.
Muntatge i desmuntatge de la barra.
Despesa lloguer disco-mòbil.
Neteja del pavelló, prèvia i posterior.
Muntatge/ubicació del guarda-roba.
Serveis de seguretat (1 vigilant de seguretat acreditat i 3 controladors d’accés).
Serveis preventius d’ambulància.

2.- Drets i obligacions de les parts:
DRETS I OBLIGACIONS DE LA PAERIA
1. La Paeria supervisarà i controlarà que la prestació del serveis s’executi d’acord a amb
tot allò previst en aquestes bases i en la normativa que li sigui d’aplicació.
2. La Paeria podrà efectuar les variacions i suggeriments que consideri adients per la
millor prestació del servei i desenvolupament de la festa, tota variació s’haurà de
notificar amb la suficient antelació a l’adjudicatari.
3. Anirà a càrrec de la Paeria:
- Muntatge i desmuntatge de la barra.
- Despesa lloguer disco-mòbil.
- Neteja del pavelló, prèvia i posterior.
- Muntatge/ubicació del guarda-roba.
- Serveis de seguretat (1 vigilant de seguretat acreditat i 3 controladors, que entre
d’altres funcions hauran de controlar l’aforament màxim de 999 persones).
- Les despeses de consum d’electricitat.
- Serveis preventius d’ambulància.
- L’establiment del preu màxim de venda de les entrades:
o Preu de venda d’entrades a la guixeta , fins a un màxim de 8 €.
o Preu de venda anticipada, fins a un màxim de 6 €.
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DRETS I OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
A. Obligacions
-

-

-

-

Gestió de la barra.
Gestió, control i venda d’entrades.
Personal de la barra, serveis auxiliars (guarda-roba i venda d’entrades) de la gestió del
servei.
Muntatge i desmuntatge de la decoració del pavelló polivalent i la seva coordinació
amb els horaris de les activitats de la regidoria d’esports.
La compra i distribució de les bosses de cotilló (amb un mínim de 600 bosses).
Càtering dels músics.
Gestió del guarda-roba.
La decoració de l’espai que es presentarà amb una petita memòria on s’ha
d’especificar tot allò relatiu a la decoració de l’espai.
Anirà a càrrec de l’adjudicatari el pagament dels danys que amb motiu de l’explotació
de la barra-bar es pogués causar al recinte o instal·lacions annexes.
L’adjudicatari haurà de deixar les instal·lacions en el mateix estat de conservació i
neteja que se’ls hi va entregar (barra- bar, espai de guarda roba...).
L’adjudicatari adquirirà les mercaderies i instal·lacions (neveres) adients per prestar el
servei.
L’adjudicatari haurà de servir les begudes amb vasos de plàstic reutilitzables, si
l’adjudicatari ja en disposa pot utilitzar els seus, en cas contrari se li facilitaran per la
Paeria els vasos de plàstic reutilitzables que ha fet la Paeria per les festes de Cervera.
Aquests vasos, que es podran retornar, s’hauran de vendre al públic a un preu únic d’1
euro- unitat i la liquidació dels mateixos s’haurà d’efectuar com a molt tard el 10 de
gener de 2019, mitjançant ingrés d’1€ per got no retornat a la Paeria, al número de
compte ES92-2100-0016-06-0200492656. Resta prohibida la venda de qualsevol
producte en envàs que no sigui el de plàstic reutilitzable facilitat per la Paeria.
Resta prohibit servir begudes als menors de 18 anys i la venda de tabac. Aquestes
prohibicions hauran d’estar visibles en diversos rètols i amb lletra clara i entenedora.
L’entrada al recinte dels menors de 16 anys haurà de ser acompanyat d’una mare, pare
o tutor legal.
Els preus de les begudes i els articles a la venda ha d’estar exposats en lloc visible i
mitjançant una llista de preus.
El servei de bar podrà començar mitja hora abans del començament de la disco-mòbil
i finalitzarà quan aquesta acabi. L’hora d’inici prevista és l’1 de la matinada del dia
01/01/2019 i la de finalització són les 6 de la matinada del mateix dia.
Aniran a càrrec de l’adjudicatari totes les despeses del personal que contracti per la
prestació del servei de barra- bar, guarda- roba, venda d’entrades etc.....
Aniran a càrrec de l’adjudicatari els danys que el desenvolupament de la festa puguin
causar a tercers.
L’adjudicatari en el moment de la signatura del contracte ha de presentar a la Paeria
còpia de la pòlissa d’assegurances de Responsabilitat Civil que cobreixi aquest
esdeveniment, amb un capital mínim assegurat de 900.000,00 € (fins a 1.000 persones
d’aforament autoritzat) d’acord amb el que s’estableix a la legislació vigent.
Les entitats i particulars del gremi de l’hostaleria i/o espectacles han d’estar al corrent
en el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social i que no
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tinguin deutes amb l’Ajuntament.
B. Drets
- Percebre el 100% del benefici de la barra, el servei de guarda-roba i de la venda
d’entrades (la venda de taquilla i les anticipades).
3.-Preu de sortida de la licitació del servei:
El preu de sortida és fixa en un mínim de 1.500,00 €, podent-se presentar ofertes a l’alça.
L’adjudicatari haurà d’efectuar el pagament de la següent manera: 20% del import de
l’adjudicació a la signatura del contracte i el 80% restant, un cop transcorregut la festa,
establint com a data màxima de pagament el 5 de gener de 2019.
4.-Condicions per poder participar:
-

-

-

Poden participar totes les entitats sense ànim de lucre de la ciutat de Cervera inscrites
al registre d’Entitats de la Paeria, i tots aquells que estiguin en possessió de la llicència
d’activitats del gremi de l’hostaleria i/o espectacles.
Per tal de participar-hi, serà imprescindible que prèviament hagin presentat una
instància amb la corresponent oferta en sobre al registre de la Paeria de Cervera,
abans de les 14.00 hores del dia 27 de novembre de 2018.
Els licitadors han d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries, amb la seguretat social i no han de tenir deutes amb la Paeria de Cervera.

5.-Criteris d’adjudicació
Per tal d’adjudicar el contracte es tindran en compte els següents criteris d’adjudicació, que es
valoraran fins a un màxim de 100 punts. L’adjudicatari serà el que obtingui la puntuació més
alta.
a) El preu, màxim de 30 punts. S’aplicarà la fórmula següent:
Puntuació= 30x [1-( Pmm-P/Pmm)]
P= proposta econòmica ofertada
Pmm= proposta econòmica més alta de la licitació
b) Ambientació, es valorarà l’originalitat en la decoració de la barra i l’aportació
d’activitats extraordinàries no previstes de la festa de Cap d’Any i compatibles amb el
programa d’actes, fins a un màxim de 25 punts.
c) Qualitat i experiència de l’equip que executarà el contracte en gestió de barres
similars, fins a un màxim de 25 punts. Es valorarà tan sols experiència en els dos
últims anys.
d) Nombre de persones que hi haurà a la barra, es valorarà segons:
Per cada persona que s’acrediti es valorarà en 2 punts, fins a un màxim de 20 punts.
Caldrà aportar nom i cognoms i DNI de les persones que estaran a la barra.
6.- Convocatòria d’acte públic d’adjudicació.
-

Per tal de participar-hi, serà imprescindible que prèviament hagin presentat una
instància adjuntant l’oferta al registre d’entrada de la Paeria de Cervera, abans de les
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-

-

14.00 hores del dia 27 de novembre de 2018.
Es senyala per l’obertura de les ofertes el proper dia 28 de novembre a les 13.00
hores, al saló de plens de la Paeria de Cervera.
En el cas de què quedés deserta, es procedirà a l’adjudicació segons allò establert a la
legislació aplicable al cas.
Formaran part de la mesa, el paer en cap, regidor de festes, regidora de joventut,
regidor de cultura i un regidor que no formi part de l’equip de govern, la secretària i
l’interventor.
En el supòsit de què quedés deserta, el paer en cap, ateses les atribucions que
legalment li corresponent, procedirà a l’adjudicació de la mateixa en qualsevol de les
altres formes legalment previstes per la normativa aplicable al cas.

7.- Normativa
En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà a allò previst a la normativa aplicable: Llei
11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives, Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles
públics i activitats recreatives.
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