Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

BASES PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA BARRA DE BAR
DE LA ZONA JOVE A LA FESTA MAJOR 2015
1. Hi poden concórrer totes les entitats associatives i els bars de Sant Fost de
Campsentelles
2. Dies de funcionament: de 24 al 26 de juliol.
3. Horari: Divendres i diumenge, de les 23.00 h fins a les 03.00 h del matí de l’endemà
Dissabte, de les 23.00 h fins a les 07.00 h del matí de l’endemà
4. Emplaçament: A la Zona Jove de la Festa Major, situada a la zona d’aparcament
davant del Pavelló 2.
5. La instal·lació i aportació de tots els elements necessaris seran a càrrec de
l’adjudicatari.
L’adjudicatari haurà de garantir música d’ambient a la Zona Jove durant l’horari de
funcionament del bar.
L’Ajuntament aportarà el subministrament elèctric i d’aigua.
L’adjudicatari serà el responsable de les instal·lacions del bar i del seu material
durant tota la festa.
6. Els concursants hauran de proposar un quadre de preus de les consumicions
(segons quadre adjunt), així com un sistema de preu especial (amb tiquet o altres
formes de control) per a les consumicions dels artistes i personal dels seus equips, i
per al personal destinat per l’Ajuntament a les tasques de la Festa Major (80%
puntuació). Es valoraran altres millores que es presentin (20% puntuació)
7. Els concursants han de formular les seves propostes amb el contingut mínim
següent:
• Nom, domicili i DNI del sol·licitant i representació en la que actua
• Nom i adreça de l’entitat i documents acreditatius del registre de l’entitat a
Generalitat.
• Proposta de quadre de preus per a les consumicions del bar de la Carpa
Jove
• Proposta de preus per als artistes i personal adscrit a la Festa Major
• Millores que proposa
• Compromís de compliment de la normativa laboral i higiènico - sanitària pel
que respecta al personal que pugui ocupar en aquesta barra de bar
• Mesures específiques de protecció de menors
8. Les sol·licituds es poden presentar al Registre de l’Ajuntament (OAC), fins el dia 26
de juny de 2015 a les 14.30 h

9. Valorarà les propostes una mesa presidida pel regidor de Joventut, un tècnic de
l’àrea i el secretari municipal.

10. Si cap oferta reuneix les mínimes condicions de bon servei, es podrà declarar
deserta l’adjudicació i l’ajuntament resoldrà segons el seu criteri per a la dotació
d’aquest servei.
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Quadre de preus
productes

preus iva
inclòs

Aigua petita
Aigua gran
Refresc
Red-bull
Cervesa
Cervesa Barril
Cervesa sense alcohol
Sangria
Combinats
Combinats Red Bull
Entrepans
altres: ______________________
altres: ______________________
altres: ______________________

Descomptes especials

Altres millores
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