
 

 
 

ANUNCI 
 

El Consell d’administració de l’Entitat pública empresarial Parc Tecnocampus Mataró, en sessió 
ordinària celebrada el 29 d’abril de 2013, aprovà l’expedient de contractació de l’arrendament 
per l’explotació del servei de restauració ubicat a l’edifici del coneixement del Parc 
Tecnocampus Mataró. Tanmateix, aprovà els plecs de clàusules administratives particulars i el 
plec de prescripcions tècniques. 
 
 
1. Entitat adjudicatària: 

 
a) Entitat Pública Empresarial Parc TecnoCampus Mataró 
b) Número d’expedient: 02/2013 
 

2. Objecte del contracte: 
 

a) Descripció de l’objecte: Explotació dels serveis de bar- restaurant ubicat a l’edifici del 
Coneixement TCM1 del Parc TecnoCampus Mataró i de vènding als edficis TCM1, 
TCM2 i TCM3 del Parc TecnoCampus Mataró. 

b) Lloc d’execució: Mataró 
c) Durada: 5 anys, prorrogable anualment fins a una durada total màxima de 10 anys.  

 
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: 
 

a) Tramitació: ordinària 
b) Procediment: Obert 
c) Criteris d’adjudicació: oferta més avantatjosa, varis criteris d’adjudicació. Es tindran en 

compte els criteris següents: 
 

a) Oferta econòmica ........................................................................ fins a 70 punts  
 
b) Relació de preus a aplicar als productes i serveis (annex III)  ........... fins a  5 punts 

 
Els preus de les diferents ofertes obtingudes es valoraran a partir de l’aplicació 
de la següent fórmula: 

 
Preus oferta de productes:   
puntuació=0,2*(Po cada producte/P cada producte) 
Po= preu mínim P=preu oferta avaluada 
 
Es donarà 0,2 punts a cada un dels 25 productes de la graella.  
 

 
c) Proposta d’organització del servei .................................................... fins a 10 punts  
 

i) Servei de bar- cafeteria: Es valorarà el pla general de subministrament i 
servei, l’ampliació de l’horari mínim establert als plecs, l’organització i la 
logística (especialment la gestió de cues a hora punta) i la presentació dels 
calendaris de funcionament anual. Fins a 5 punts. 

 
ii) Servei de restaurant: Es valorarà el pla general de subministrament i 

servei, , l’organització i la logística, així com el model de prestació i atenció 
al client. Fins a 5 punts. 

 
d) Millores en els serveis ofertats........................................................ fins a 15 punts 

 



 

4. Preu de licitació: Renda fixa mensual mínima: 5.000 euros o, en el seu cas, l’import 
econòmic superior a l’esmentat import que l’adjudicatari hagués presentat com a proposició 
econòmica en la licitació. 

 
5. Garanties: 

Provisional: no s’exigeix. 
Definitiva: 20.000 euros. 

 
6. Obtenció de la documentació i informació: 

a) Per internet al web www.tecnocampus.cat a l’apartat Perfil del Contractant. Per 
examinar-la, a Parc TCM, avinguda d’Ernest Lluch, núm. 32 Torre 2, planta 6, Mataró. 
Telèfon 93169 65 00, Fax 93 169 65 05. 

b) Data límit per a l’obtenció de documentació: Fins al darrer dia establert per a la 
presentació de proposicions. 

 
7. Requisits específics de l’adjudicatari: Els que s’estableixen al Plec de clàusules econòmico-

administratives  
 
8. Presentació d’ofertes:  

Les ofertes es podran presentar en el Registre General de Parc Tecnocampus, al oficines 
de Parc TCM ubicades a la ciutat de Mataró, Av. Ernest Lluch 32, 6a planta (CP-08302), 
de 9:00 a 14:00 h. i de 16:00 a 18:00 h. de dilluns a dijous, i de 9:00 a 14:00 h. els 
divendres, dins del termini que s’indiqui en l’anunci. 
 
Per correu, dintre del termini: s’haurà de  justificar que la data i l’hora d’imposició de la 
tramesa a l’Oficina de Correus és, com a màxim, la del dia i hora màxims de presentació 
de les ofertes i anunciar-les en el mateix dia a Parc TCM mitjançant telegrama, telefax 
(93.169.65.05) o correu electrònic (licitacions@tecnocampus.cat). Sense la concurrència 
d’ambdós requisits, l’oferta no serà admesa si és rebuda per Parc TCM amb posterioritat al 
termini assenyalat anteriorment.  En cas que després de 10 dies naturals des de la 
finalització del termini de presentació de proposicions no hagués arribat la proposició 
enviada per correu a Parc TCM, aquesta no serà admesa en cap cas.  

 
9. Documentació a presentar: La que s’especifica en la clàusula 18 del Plec de clàusules 

administratives 
 
10. Data límit de presentació: Fins el dia 21 de maig de 2013, a les 18:00 hores. 
 
11. Obertura d’ofertes: L’acte d’obertura de les propostes presentades es realitzarà a parc 

Tecnocampus en la data i hora que es comuniqui oportunament als licitadors. 
 
12. Variants:  No s’admenten. 
 
 
Mataró, 2 de maig de 2013 
 
 
Jaume Teodoro Sadurní 
Director General de l’Epe Parc TCM 
 
 

  


