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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DE
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR A LES ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS CAVALL FORT, PONT, TREN I GARBÍ PEL PERÍODE D’ABRIL A 15
DE JULIOL DE 2022 PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT

Descripció del contracte

Contractació del servei de menjador escolar a les
escoles bressol municipals de Girona “Cavall Fort”,
“El Pont”, “El Tren” i “Garbí” pels mesos de abril,
maig, juny i primera quinzena de juliol, per
procediment obert simplificat abreujat.

Pressupost base de
licitació

54.016,55 €

Tipificació contracte de

SERVEIS

Codi CPV

55524000-9 Serveis de subministrament d’àpats per
a escoles.

Àrea/servei promotor:

Servei d’Educació

ÍNDEX
CLÀUSULA 1. Objecte del contracte.
CLÀUSULA 2. Règim jurídic del contracte
CLÀUSULA 3. Pressupost màxim de licitació i valor estimat del contracte
CLÀUSULA 4. Durada del contracte
CLÀUSULA 5. Òrgan de contractació. Perfil de contractant
CLÀUSULA 6. Procediment d'adjudicació. Termini de presentació de l’oferta
CLÀUSULA 7. Requisits de les empreses licitadores i documentació a enviar.
CLÀUSULA 8. Criteris de valoració de les ofertes.
CLÀUSULA 9. Valoracions de les ofertes i proposta d’adjudicació
CLÀUSULA 10. Adjudicació i formalització del contracte
CLÀUSULA 11. Execució del contracte. Abonaments al contractista
CLÀUSULA 12. Condicions d’execució i obligacions del contractista.
CLÀUSULA 13. Modificació del contracte.
CLÀUSULA 14. Subcontractació
CLÀUSULA 15. Cessió del contracte
CLÀUSULA 16. Responsabilitat en l’execució del contracte
CLÀUSULA 17. Recepció dels serveis
CLÀUSULA 18. Recursos legals dels licitadors
CLÀUSULA 19. Règim jurídic

Clàusula 1. Objecte del contracte.
L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de menjador escolar a les escoles
bressol municipals de Girona “Cavall Fort”, “El Pont”, “El Tren” i “Garbí”, d’acord amb
les característiques que s’indiquen en el Plec de prescripcions tècniques.
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L’objecte del contracte és el servei de menjador escolar- càtering donat que cap de les
quatre escoles disposa de cuina pròpia.
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Les escoles bressol “Cavall Fort”, “El Pont”, “El Tren” i “Garbí” disposen de magatzem,
de menjador i office; preveient que arribi el menjar elaborat. El servei de càtering haurà
de ser transportat en línia calenta.
Aquestes escoles bressol donen atenció a infants de 1 a 3 anys d’edat; excepte l’escola
bressol “Garbí”, que compta amb una aula de nadons, pel què caldrà elaborar menús
de menjar triturat de menys de 12 mesos per a aquesta escola.
Per organització, eficiència i projecte educatiu de les escoles Bressol Municipals no es
divideix el contracte en lots. La divisió en lots dificultaria la coordinació del servei i la
vinculació del servei amb el projecte educatiu d’escoles bressol municipals.
Les escoles bressol municipals funcionen com un sol projecte i es facilita a través de la
cap de secció d'Educació 0-6. Es fa la proposta sense lots per:
- Minimitzar el nombre de sessions de treball
- Reducció del nombre d'entrades d'incidències
- Simplificació del seguiment, perquè s'aprofiten els espais de coordinació
pedagògics
- Homogeneïtzació metodològica de seguiment i avaluació per garantir el control
de qualitat
Clàusula 2. Règim jurídic del contracte
Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis d’acord amb el
previst als articles 25 i 17 de la llei 9/2017, de 8 de novembre del 2017 i es regeix per
aquest plec de clàusules administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les
clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(LCSP).
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant,
RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni
drogat per les dues disposicions anteriorment esmentades (d’ara endavant,
RGLCAP).
e) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic;
Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya, i la seva normativa de desplegament.
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f) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
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El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que en resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix
l’empresa adjudicatària de l’obligació de complir-les.
Clàusula 3. Pressupost màxim de licitació i valor estimat del contracte
1. El pressupost base de licitació és de 59.418,21 € (cinquanta-nou mil quatre-cents
divuit euros amb vint-i-un cèntims). Aquest pressupost és el sumatori del pressupost net
de cinquanta-quatre mil setze euros amb cinquanta-cinc cèntims (54.016,55 €) més
l’import de l'IVA de cinc mil quatre cents un euros amb seixanta-sis cèntims (5.401,66€)
al tipus del 10%.
El present contracte és de tracte successiu i el seu preu es formularà en termes de preus
unitaris referits a les unitats que s’executin. Per aquest motiu, i atès que la quantitat total
de la prestació que es requerirà durant la vigència del contracte no pot definir-se amb
exactitud en el moment de signar-lo, pel fet d’estar subordinada a necessitats de difícil
previsió, s’aprovarà com a import d’adjudicació un pressupost màxim, de conformitat
amb la Disposició addicional 33a de la LCSP. Així, l’Ajuntament no estarà obligat a
esgotar la totalitat d’aquest pressupost, sinó que la despesa real anirà en funció del
nombre de menús elaborats i proveïts efectivament segons les necessitats del servei.
De conformitat amb l’article 103 de la LCSP no procedeix la revisió de preus. El preu
unitari del menú ofert per l’empresa adjudicatària serà vàlid, sense cap canvi ni
modificació, durant la vigència del contracte.
2. A continuació es detalla l’estudi econòmic realitzat per a determinar l’import base dels
menús a licitar.
Es calcula el preu unitari de referència en base a:
-

Les taules salarials vigents regulades en el Conveni col·lectiu interprovincial del
sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya – 2020 – 2021 / Girona
(codi núm. 79000275011992).

-

RESOLUCIÓ EDU/463/2021, de 17 de febrer, per la qual es determina el preu
màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de
titularitat del Departament d'Educació, d'acord amb la planificació feta al mapa
escolar, per al curs escolar 2021-2022. Es té en compte que la resolució
contempla el cost del menú amb provisió de servei de monitoratge i sense
berenar o esmorzar.

-

Estudi comparatiu del preu unitari establert en d’altres licitacions públiques que
sol·liciten menús diaris per a escoles bressol, escoles de primària, serveis
d’atenció a la dependència, la gent gran o persones sense (estudi present a
l'expedient)
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En el cas del cost dels berenars s’aplica fórmula de proporcionalitat envers el
cost unitari de l’àpat del dinar pel què fa al cost de la matèria prima i les hores
de dedicació de personal de cuina.

Increment d’un 2,5% respecte als preus de licitació de darrera contractació d’aquest
mateix servei (exp. 2021030916) corresponent a la variació interanual de l’Índex de
Preus de Consum (IPC) de Catalunya en el sector de la restauració a gener de 2022
(Dades extretes del portal web de l’IDESCAT. Font: INE)
D’altra banda, el càlcul de la despesa s’ha fet en base a una previsió anual de
proveïment de menús basada en el consum real dels exercicis precedents amb factors
de correcció respecte a l’afectació del còvid en la dinàmica d’ús del servei. D’acord amb
això, l’estimació del nombre de menús anuals és la següent:
 28.300 menús de dinar
 27.200 menús de berenar.
3. El valor estimat (VE) del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i
concordants de la LCSP, és de 54.016,55 € (cinquanta-quatre mil setze euros amb
cinquanta-cinc cèntims), sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit.
Totes les mencions d’aquest Plec a quanties, imports, valors, pressupostos o
equivalents s’entendran referides sense IVA, llevat que es disposi altrament.

Any

Prestació

2022

54.016,55 €

Eventuals
pròrrogues
0€

Altres
conceptes
0€

Modificacions
previstes
0€

TOTAL
54.016,55 €

4.Partides pressupostàries.
El pressupost inclou tots els costos d’execució del contracte i anirà amb càrrec al
pressupost de l’Ajuntament de Girona i la partida pressupostària que es detalla:

Any

Econòmic

Programa

Orgànic

2022

22611

32300

510

Pressupost base de licitació

Pressupost
net
54.016,55€

%
IVA
10

Import IVA

Import total

5.401,66€

59.418,21 €

54.016,55€
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Aquest pressupost es desglossa de la següent manera:
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DESPESES DINAR
Despeses directes

IMPORT
Cost àpat (matèria prima, cuina i
neteja)
Cost personal

2,77
1,38

Total despeses
directes

4,15

Despeses indirectes
Cost manteniment, logística i
despeses generals
Benefici empresarial (6%)

0,1
0,3

Total despeses
indirectes

0,4

SUBTOTAL
IVA (10%)

4,55
0,46

TOTAL

5,01

DESPESES BERENAR
Despeses directes

IMPORT
Cost àpat (matèria prima, cuina i
neteja)
Cost personal

Total despeses
directes

0,63
0,19
0,82

Despeses indirectes
Cost manteniment, logística i
despeses generals
Benefici empresarial (6%)

0,06
0,06

Total despeses
indirectes

0,12

SUBTOTAL
IVA (10%)

0,94
0,09

TOTAL

1,03
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Clàusula 4. Termini de durada del contracte.
El contracte és per a 3 mesos i mig, cal tenir en compte que donada la situació
d’emergència actual i per tal de garantir els principis bàsics de la contractació pública
s’autoritza la referida contractació per mitjà del procediment obert simplificat abreujat
fins que no es procedeixi a la contractació major del servei.
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El contracte serà efectiu l’endemà de la seva formalització.

Clàusula 5. Òrgan de contractació. Perfil de contractant
1. L’òrgan de contractació és l’Alcaldia de l’Ajuntament, encara que la competència per
tramitar la present contractació es troba delegada al Regidor d’Educació, Esports i
Infància d’acord amb el Decret de l’Alcaldia número 2021002927 de data 16 de febrer
de 2021.
2. El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/girona/customProf
3. Durant el període de licitació poden adreçar les consultes al següent correu electrònic:
educacio@ajgirona.cat
Clàusula 6. Procediment d'adjudicació. Termini de presentació de l’oferta
1. El procediment d’adjudicació és l’obert simplificat abreujat previst a l’apartat 6 de
l’article 159 LCSP.
2. El termini per a la presentació de propostes serà de 10 dies hàbils a comptar des del
següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant. Les ofertes
rebudes posteriorment es consideraran extemporànies. L’hora de rebuda de l’oferta és
l’hora que consta en el Registre d’entrada generat pel Portal de l’Ajuntament.
3. La data final de presentació d’ofertes serà la detallada en l’anunci de licitació que es
podrà trobar en el perfil de contractant.
4. Les ofertes presentades fora d’aquest termini no seran admeses.
5. Les proposicions es presentaran electrònicament a través de la plataforma de licitació
electrònica de l’Ajuntament de Girona utilitzant l’enllaç: https://contractacio.girona.cat/,
tal i com s’especifica en l’Annex 4 d’aquest plec: FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES
PROPOSICIONS .
6. Les ofertes enviades per altres sistemes d’enviament no seran admeses.
Clàusula 7. Requisits de les empreses licitadores i documentació a enviar.
1. Tindran l’aptitud per contractar i presentar proposicions les persones naturals o
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin
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incurses en cap supòsit d’incapacitat o prohibició de contractar de les relacionades en
l’article 71 de la LCSP.

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 7431145 0UYAT-LEZW7-9P751 F3348BFC9C9590CE30E63CF4A3613635A845696B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

L’activitat dels licitadors ha de tenir relació directa amb l’objecte del contracte i han de
disposar d'una organització dotada d'elements personals i mitjans materials suficients
per a la deguda execució del contracte.
Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d'empresaris que es constitueixi
temporalment a aquest efecte en els termes de l’article 69 de la LCSP.
2. De conformitat amb el previst a l’article 159.4 a) i 6 de la LCSP, els licitadors que es
presentin a les licitacions realitzades a través del procediment obert simplificat abreujat
hauran d’estar inscrites en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic, o al Registre Electrònic d’Empreses licitadores de la Generalitat.
3. Per participar en la licitació d’aquest contracte s’ha de presentar, a través de la
plataforma de licitació electrònica de l’Ajuntament de Girona, la següent documentació:
- la declaració responsable que figura en l’annex 1 degudament emplenada i signada
pel representant de l’empresa.
- l’oferta segons el model que figura en l’annex 2 plec de clàusules administratives
degudament emplenada i signada pel representant de l’empresa
4. Els licitadors hauran de presentar una memòria tècnica amb la data, signatura de la
persona representant i segell de l’empresa. A la memòria hauran d’exposar de manera
detallada, seguint l’ordre que s’indica i identificant cada apartat amb els títols relacionats,
la informació següent:
- Informació / Dades bàsiques de l’empresa licitadora
-

El pla de menús del curs escolar d’acord amb les condicions esmentades en
aquest plec de prescripcions tècniques.

-

Descripció dels ingredients utilitzats per a l’elaboració dels plats del pla de
menú presentat i el mètode de cuinat.

-

Especificació dels productes que s’utilitzaran.

-

Organització del servei diari (horaris de preparació dels menús, distribució,
previsió de rutes de repartiment, itineraris, subministrament de productes a
les cuines, coordinació personal - empresa, pla de funcionament diari,
resolució de problemes, pla de neteja individual, control de qualitat dels
aliments, APPCC, etc).

-

Informació relativa als criteris de valoració que depenen d’un judici de valor
de les ofertes, detallats al plec de característiques del contracte. Tot allò que
no estigui degudament especificat en aquest darrer apartat (a excepció del
pla de menús) no es valorarà, tot i que consti en d’altres possibles apartats
de la memòria tècnica.
o Capacitat de resposta a les incidències
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o Model de gestió del personal i pla de formació dels professionals
o Condicionament equipaments
o Millores relacionades amb l’objecte del contracte
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La informació que no estigui directament vinculada als criteris d’adjudicació no serà
objecte de valoració, sinó que es demana únicament per conèixer el detall de l’oferta
presentada i per comprovar la seva adequació a les prescripcions tècniques requerides.
4. Les proposicions que no es presentin pels mitjans electrònics, en la forma que
determina aquest plec, seran excloses.
Clàusula 8. Criteris de valoració de les ofertes.
L’oferta guanyadora es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat – preu.
Els criteris s’avaluaran segons l’establert:

SERVEI MENJADOR-CÀTERING
Criteri

CRITERIS
AVALUABLES
MITJANÇANT
FÒRMULES
(econòmics o
qualitatius)

Puntuació

Oferta econòmica
Berenars extraordinaris
Menús gratuïts
Pa de pagès
Anticipar informació menús
Possibilitat de repetir

Fins a 100 punts

SUBTOTAL

60
8
16
6
4
6
100

El quadre resum mostra els barems de puntuació. Les ofertes es valoraran i es
compararan entre totes les participants.
A continuació s’expliciten i es desenvolupen cadascun dels criteris avaluables mitjançant
fórmules (econòmics o qualitatius)
1. Oferta econòmica. Fins a 60 punts.
S’atorgarà la màxima puntuació (60 punts) a l’oferta econòmica més avantatjosa, tenint
en compte que el preu constitueix una part fonamental de la relació contractual i
l’Ajuntament, com a entitat local de l’administració pública, ha de procurar gestionar els
recursos públics de la manera més eficient possible.
Es ponderarà la puntuació de les altres ofertes presentades en relació a la fórmula
següent:
Oferta econòmica més avantatjosa X 60 (total punts)
Punts oferta presentada =
Oferta empresa licitadora que es puntua
S’aplica aquesta fórmula matemàtica perquè és directament proporcional respecte a la
puntuació que s’atorga a les diferents ofertes, de tal forma que l’oferta més econòmica
obtindrà una major puntuació.
8

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

DOC_ID: 11442144

Altres: Plec Administratiu POSA menjadors

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: 0UYAT-LEZW7-9P751
Data d'emissió: 25 de Abril de 2022 a les 11:36:38
Pàgina 9 de 27

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Cap de servei d'Educació de l'AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 21/04/2022 17:02

APROVAT

El preu de l’oferta serà el resultat de multiplicar el nombre anual estimat de dinars,
berenars que es corresponguin (les dades consten desglossades a l’apartat VII del
PPTP) pel preu unitari que presenta l’empresa licitadora.
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Caldrà presentar una única xifra que s’estableix segons la fórmula:
Número de dinars anuals x preu unitari = A
Número de berenars anuals x preu unitari = B
Preu de l’oferta de l’empresa licitadora = Total de A + B
Aquest import tindrà caràcter orientatiu i no serà vinculant, sinó que es tracta d’una
estimació als efectes de dur a terme la valoració dels preus unitaris oferts per l’empresa.
Els preus unitaris màxims per a cada àpat vénen detallats a l’estudi econòmic de la licitació
i al model d’oferta (Annex 2 del PCAP). Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva
oferta els esmentats preus unitaris màxims definits com a tipus de licitació, indicant l’IVA a
aplicar mitjançant partida independent.
Seran excloses les propostes que superin algun preu unitari màxim. Les propostes hauran
d’incloure la totalitat dels preus unitaris que comprèn la present contractació, i en absència
d’algun preu unitari es considerarà que l’oferta es correspon amb el preu unitari tipus de
licitació.
Els preus unitaris ofertats inclouran dos decimals, si se n’inclouen de més no es tindran en
compte i si se n’inclouen de menys s’entendrà que aquests són igual a zero.
2. Berenars anuals extraordinaris. Fins a 8 punts.
Es valorarà el subministrament de berenars anuals extraordinaris per a les festivitats
que celebren les escoles bressol (per exemple: castanyada, carnestoltes, Sant Jordi,
cloenda de curs...), amb l’objectiu d’obtenir un servei que permeti donar resposta a les
necessitats alimentàries de les escoles bressol en casos d’esdeveniments especials.
Aquests berenars consisteixen en servir coca i xocolata desfeta pel doble de nombre
d’infants[1] que hi ha a cada escola bressol, sense cost addicional per l’Ajuntament.
Es valoraran fins a quatre berenars anuals extraordinaris per escola i any, sens perjudici
que l’empresa pugui oferir-ne més en la seva proposició, i s’atorgarà la puntuació
d’acord amb la fórmula següent:
Punts oferta presentada = Nombre berenars anuals
X
extraordinaris ofertats per escola/any

2 punts

3. Menús gratuïts anuals. Fins a 16 punts.
Amb la voluntat de garantir l’equitat educativa i l’accés a uns hàbits d’alimentació
saludables pels infants de l’etapa 0-3, des de l’Ajuntament de Girona s’estableix un
sistema de pagament de les quotes de les escoles bressol mitjançant tarifació social.
Així mateix, es facilita que aquelles famílies que així ho disposen els Serveis Socials en
[1]

Nombre d’infants per escola bressol:
Cavall Fort: 50 infants / Garbí: 70 infants / El Tren: 62 infants / El Pont: 52 infants
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un informe social de necessitats, puguin gaudir del servei de menjador amb caràcter
gratuït per garantir mínim un àpat al dia.
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Per tal de contribuir a aquest objectiu d’accés equitatiu, es valorarà el subministrament
de menús gratuïts per a famílies amb situació de vulnerabilitat. S’atorgarà la màxima
puntuació al licitador que ofereixi, sense cost per l’Ajuntament, el major nombre de
menús per a infants anualment.
Es ponderarà la puntuació de les altres ofertes presentades d’acord amb la fórmula
següent:
Oferta empresa licitadora que es valora X 16 (Total punts)
Punts oferta presentada =
Número més alt de menús gratuïts que ofereix l’empresa
que obté 16 punts
Per a puntuar-ho, cal indicar el nombre de menús anuals gratuïts que es faciliten per
escola bressol, en cas d’oferir-ne.
S’aplica aquesta fórmula matemàtica perquè és directament proporcional i lineal
respecte a la puntuació que s’atorga a les diferents ofertes, de tal forma que l’oferta més
econòmica obtindrà una major puntuació.

4. Pa de pagès. 6 punts.
Amb l’objectiu d’oferir aliments de major qualitat i disminuir el caràcter processat dels
aliments que es subministren diàriament, es valorarà el fet de servir en cada àpat pa
rodó tallat (pa de pagès), enlloc de barretes individuals sense cost addicional per
l’Ajuntament.
S’atorgarà la puntuació segons la taula següent:
OFERTA PA DE PAGÈS TALLAT
El licitador NO oferta pa de pagès
El licitador SI oferta pa de pagès

PUNTUACIÓ
0 punts
6 punts

5. Anticipar informació relativa als menús mensuals. Fins a 4 punts.
Per tal d’oferir un bon servei a les famílies, es valorarà positivament el fet de poder
consultar amb anticipació el menú mensual o la informació d’interès per a les famílies
relatives als menús.
Cal presentar l’oferta en número de dies hàbils amb anterioritat al dia 1 de cada mes
que es compromet l’empresa a facilitar informació relativa als menús mensuals.
S’atorgarà un màxim de 4 punts al licitador que contempli l’entrega prèvia del menú a
l’Ajuntament amb més dies de previsió abans d’iniciar el següent mes.
La resta d’ofertes es ponderaran en relació a la fórmula:
Oferta empresa licitadora X 4 (Total punts)
Punts oferta presentada =
Oferta major nombre de dies hàbils en l’entrega
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del menú mensual, previ a l’inici del mes
6. Possibilitat de repetir. Fins a 6 punts

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 7431145 0UYAT-LEZW7-9P751 F3348BFC9C9590CE30E63CF4A3613635A845696B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web: http://www.girona.cat/verificacio_signatura

Per tal de garantir que els infants mengen en la quantitat que necessiten, es valorarà el
subministrament de quantitat suficient d’aliment en tots els àpats per a possibilitar que
els infants puguin repetir el primer plat o les postres.
S’atorgarà la puntuació segons la taula següent:
POSSIBILITAT DE REPETIR
Es subministren els menús sense
facilitar la possibilitat de repetir
Possibilitat de repetir el primer plat i
postres a un 10% dels infants
Possibilitat de repetir el primer plat i
postres a un 20% dels infants

PUNTUACIÓ
0 punts
3 punts
6 punts

Els diferents apartats es valoraran segons el següent barem de puntuació:
-

Deficient: 0 punts
Insuficient: 25% de la puntuació màxima
Acceptable: 50% de la puntuació màxima
Correcte: 75% de la puntuació màxima
Excel·lent: 100% de la puntuació màxima

Clàusula 9. Valoracions de les ofertes i proposta d’adjudicació

1. La valoració de les ofertes es realitzarà per Dolors Casassa Font, cap del Servei
Municipal d’Educació segons els criteris establerts a la clàusula 8 d’aquest mateix plec.
2. En cas d’empat es dirimirà seguint els criteris fixats en l’article 147.2 LCSP.
3. Un cop rebudes les ofertes per part de les empreses licitadores, es procedirà a valorar
si es dóna alguna oferta desproporcionada.
La determinació de l’oferta que presenti uns valors anormalment baixos es duu a terme
en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que

compleixi els dos criteris següents:

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de
clàusules administratives particulars.
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b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que

compleixi els dos criteris següents:

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més
d’un 20% a la de l’altra oferta.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
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del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa

l’oferta que compleixi els dos criteris següents:

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més
d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes
econòmiques presentades.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de
les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta,
el valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de
les puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és
igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.
S’entendrà per oferta econòmica l’import total indicat per l’empresa al model de
proposició.
Davant el supòsit d’una oferta de baixa desproporcionada, l’Ajuntament requerirà a
l’empresa licitadora un informe tècnic de justificació de la baixa desproporcionada; el
qual podrà ser entregat en un termini màxim de 10 dies hàbils.
4. No s'admeten variants dels licitadors envers les condicions o termes d'execució de
l'objecte del contracte. Si un licitador presenta variants en la seva proposició, es
desestimaran totes les que el licitador en qüestió hagi presentat.
Sí que s’admeten millores que no suposin un canvi en les condicions o termes
d’execució de l’objecte del contracte. En concret, s’admeten millores relacionades amb
l’objecte del contracte que no suposin cap cost addicional per l’Ajuntament, segons
s’estableix als criteris de valoració.
Clàusula 10. Adjudicació i formalització del contracte
1. L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en el termini màxim de 10 dies a
comptar del dia final de presentació de les proposicions.
Transcorregut el termini anterior sense que es notifiqui l’adjudicació, les empreses
licitadores tenen dret a retirar la seva proposta.
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2. L’adjudicació serà notificada a les empreses licitadores i es publicarà el mateix dia en
el perfil de contractant juntament amb les ofertes presentades i la documentació relativa
a la seva valoració.
3. La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant l’acceptació de l’empresa
adjudicatària de la resolució d’adjudicació en el termini màxim de 3 dies hàbils des de la
seva notificació, utilitzant el model que consta com a annex 3 d’aquest plec, i es
publicarà en el perfil de contractant.
4. En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de constituir
formalment en unió temporal abans de la formalització del contracte.
5. Si per causes imputables a l'empresa adjudicatària no s'hagués formalitzat el
contracte s’entendrà que retira la seva oferta i l’Ajuntament sol·licitarà la documentació
a la següent empresa licitadora per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes,
i podrà reclamar, si escau, a l’empresa licitadora que ha retirat l’oferta la indemnització
que correspongui.
Clàusula 11. Execució del contracte. Abonaments al contractista
1. El responsable del contracte per part de l’Ajuntament de Girona és la Sra. Dolors
Casassa i Font, cap del servei d’Educació.
Al responsable del contracte li correspondrà supervisar-ne l’execució, així com adoptar
les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la
realització correcta de la prestació pactada, en els termes recollits a la clàusula tercera
del PCAP.
En concret, tindrà les funcions següents:
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i
condicions contractuals.
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta
funció específica no correspongués a altres persones.
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta
realització de la prestació pactada.
d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte.
2. L’execució del contracte s’iniciarà el dia següent al de la seva formalització
3. El pagament s’abonarà a l’empresa adjudicatària mensualment, prèvia presentació
de factura a l’Ajuntament de Girona.
S’expedirà factura mensual per cada escola bressol. En la factura caldrà fer-hi constar
el nombre de dinars i berenars servits cada dia aquell mes; així com el seu preu de cost
unitari sense IVA i el total a facturar, amb 10% iva inclòs. Tanmateix caldrà fer-hi constar
el descompte mensual de menús gratuïts servits, en cas d’haver-se inclòs com a criteri
de valoració.
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4. El pagament es farà efectiu, prèvia presentació de la factura i una vegada hagi estat
degudament conformada pel servei.
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5. El termini de trenta dies d’aprovació de les factures a què es refereix el paràgraf segon
de l'article 198.4 de la LCSP, es comptarà a partir de la data de registre de les factures,
amb independència de la data d’entrega efectiva o prestació del servei i de la data
d’expedició de les factures, previ informe favorable emès pel responsable del contracte.
El pagament del preu del contracte es farà dins dels trenta dies següents a la data
d'aprovació de les factures.
6. De conformitat amb la disposició addicional 32.2 de la LCSP , en les factures s'hauran
d'incloure obligatòriament les següents mencions:
Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública:
Intervenció de Fons de l'Ajuntament de Girona.
Òrgan de contractació: Servei d’Educació.
Destinatari: Responsable del contracte.
7. En compliment del previst a la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic, els proveïdors
o contractistes de les Entitats Locals, hauran d’emetre factures electròniques en els
termes i condicions previstos a la llei. No obstant, si és voluntat del proveïdor, pot quedar
exempt d’aquesta obligació en el que es refereix a les factures d’import inferior a 5.000
€.
El punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament de Girona i entitats
que en depenen és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de
Catalunya ( AOC), eFACT, i d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014
entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta
s’adhereix al Punt General d’entrada de factures de l’Estat ( FACe).
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora
i oficina comptable és: L01170792
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per
la càrrega de factures electròniques www.girona.cat/efactura.
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada de la
prestació.

Clàusula 12. Condicions d’execució i obligacions del contractista.
1. L’empresa contractista queda vinculada per l’oferta que hagi presentat i està
obligada a:
Obligacions essencials:
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1.- Complir les condicions especials d’execució i el compromís d’adscripció de mitjans
previstes al PCAP. En el cas de les condicions especials esdevindrà causa de
resolució el seu incompliment únicament en cas de reiteració.
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Altres obligacions:
1.- L’adjudicatari està obligat a complir les condicions salarials dels treballs conforme al
conveni col·lectiu d’aplicació.
2.- El contractista haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil que
respongui de l’execució del contracte, d’import mínim 1.000.000 d’euros.
3.- En el present contracte procedeix la subrogació
Als efectes previstos a l’article 59 del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la
indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya – 2020 – 2021 / Girona (codi núm.
79000275011992) i a l’article 130 de la LCSP en relació amb la subrogació del personal
es facilitarà als licitadors la relació dels treballadors que estan prestant aquest servei en
els centres objecte d’aquest contracte, per permetre l’avaluació dels costos laborals que
pugui implicar aquesta mesura.
Es pot consultar la relació de personal a subrogar a l’Annex del Plec de prescripcions
tècniques. En el document s’especifiquen les dades següents:
-

Escola bressol – centre de treball
Descripció del lloc de treball / Categoria professional
Tipus de contracte
Antiguitat
Percentatge de jornada laboral
Dedicació - Nombre d’hores setmanals
Sou brut anual
Nombre de pagues anuals
Relació de contractes bonificables per l’Instituto Nacional de la Seguridad
Social
Conveni col·lectiu aplicable
Venciment del contracte
Pactes en vigor aplicables

Les possibles discrepàncies que puguin resultar de la subrogació de personal provinent
de l’anterior contractista seran solucionades exclusivament entre les dues empreses
afectades i, si s’escau, les autoritats socials a les que recorrin, sense que aquestes
discrepàncies afectin a l’Ajuntament de Girona ni a la prestació del servei. En aquest
sentit, la informació del quadre de subrogació es facilita en compliment del previst a
l’article 130 de la LCSP i sense que suposi prejutjar l’existència i l’abast de l’obligació de
subrogació.
6.- Mitjans personals i materials a assignar al contracte
Els mitjans personals i materials a assignar al contracte són els detallats a continuació:
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Professionals per atendre el servei, com a mínim, amb les següents
adscripcions:

ESCOLA
BRESSOL

PERFIL
PROFESSIONAL

% JORNADA
LABORAL

EB El Tren
EB Garbí
EB El Pont
EB Cavall Fort

ASL
ASL
ASL
ASL

75%
75%
75%
75%

DEDICACIÓ
D’HORES
SETMANALS
30 hores / setmana
30 hores / setmana
30 hores / setmana
30 hores / setmana

-

Cuina central autoritzada des d’on l’empresa es compromet a elaborar el menjar
i a transportar-lo, mitjançant el sistema de línia calenta, fins a les escoles bressol.

-

La cuina ha de constar al corresponent Registre sanitari d’indústries i productes
alimentaris de Catalunya (RSIPAC), on se la certifiqui com a empresa autoritzada
per operar en aquesta cuina. Cal que l’empresa consti al registre amb la mateixa
raó social amb què opta a la licitació.

D’acord amb allò previst a l’article 76.2 de la LCSP, els licitadors hauran de
comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte els mitjans humans i materials
especificats en aquest apartat. El compliment d’aquest compromís tindrà caràcter
d’obligació essencial del contracte.
7.- Totes aquelles obligacions específiques detallades als Plecs de prescripcions
tècniques.
8 -S’estableixen com a condicions especials d’execució amb caràcter mediambiental:
-

Garantir que en el cas que en algun servei s’emprin plats, gots o coberts d’un sol
ús, aquests han de ser 100% reciclables.

S’estableix com a condició especial d’execució amb caràcter social:
-

Atès que es tracta d’un contracte en el que l’empresa adjudicatària haurà de
respectar la normativa vigent en matèria de subrogació pel que respecta al
personal que consta a la plantilla de l'actual contractista, amb la finalitat de
promoure el treball de persones amb dificultats particulars d’inserció en el mercat
laboral, i d’aplicació del Protocol per la Contractació responsable de l’Ajuntament
de Girona, aprovat per acord del Ple municipal de data 13 d’octubre de 2013 i
revisat l’any 2020, totes les baixes, substitucions i noves incorporacions de
personal s’hauran de cobrir mitjançant la contractació de persones amb
dificultats especials d’inserció al mercat laboral conforme als perfils descrits a
l’article 6 del Protocol, fins a arribar a un 5% sobre el total de la plantilla que
executi el contracte (o de les hores totals de treball anuals).

Vegeu el text sencer del Protocol per la Contractació responsable de
l’Ajuntament de Girona:
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https://seu.girona.cat/portal/dades/web/doc/PROTOCOL_PER_LA_CONTRAC
TACIO_RESPONSABLE.pdf
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Aquestes condicions especials d’execució s’estableixen com obligacions essencials del
contracte. El seu incompliment comportarà la imposició de penalitats o, en cas de
reiteració, serà causa de resolució contractual.

Clàusula 13. Modificació del contracte.
No es preveuen modificacions al contracte
Clàusula 14. Subcontractació
De conformitat amb l’article 215 de la LCSP, la subcontractació quedarà supeditada als
termes de la llei.
Clàusula 15. Cessió del contracte
D’acord amb l’article 214 LCSP, procedirà la cessió del contracte segons l’establert a la
llei.
Clàusula 16. Responsabilitat en l’execució del contracte
L'adjudicatari està obligat a complir el contracte amb el contingut, forma i condicions que
s'assenyalen en aquest plec de clàusules, al plec de prescripcions tècniques i amb les
que hagi proposat en la seva oferta i hagin estat acceptades per l'òrgan de contractació.
En cas d'incompliment serà d'aplicació el contingut dels articles 192 a 196 i 215.3 de la
LCSP.
El defectuós compliment de les prestacions o d'incompliment de les obligacions
derivades dels plecs de clàusules seran sancionades per l'òrgan de contractació en els
supòsits següents:
1. Per incompliment dels terminis:
Si l'adjudicatari no realitzés les tasques i obligacions del servei en els terminis previstos
al PPTP i indicats pel responsable del contracte, es procedirà a la imposició de penalitats
diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA
exclòs.
2. Per incompliment parcial o compliment defectuós:
El compliment defectuós de les prestacions objecte del contracte o l’incompliment de les
obligacions i de les condicions especials d’execució podrà donar lloc a la imposició de
sancions a l’empresa adjudicatària en les quanties que es determinen en aquest apartat.
La tipificació de les sancions es detalla a continuació:
a) S’entendrà incompliment molt greu:
- No disposar de les autoritzacions per prestació del servei necessàries.
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L’incompliment de les obligacions relatives a la qualitat dels aliments
subministrats.
L’incompliment de la normativa higiènica-sanitària i/o manca de neteja.
L’abandonament de la prestació dels serveis.
L’incompliment de les condicions especials d’execució, quan no sigui causa
de resolució contractual.
Qualsevol incompliment de les obligacions del contractista quan se’n derivi
greu pertorbació en el funcionament dels serveis; entre aquests es
consideren els que afectin les condicions especials d’execució.
La reiteració en la comissió de faltes greus.

b) S’entendrà incompliment greu:
- Retard de més de 10 dies en la comunicació de les incidències del servei a
l’Ajuntament.
- La modificació d’un servei sense causa justificada i sense notificació prèvia
a l’Ajuntament.
- Paralitzacions i interrupcions en la prestació del servei per un temps igual a
un dia, sense justificació.
- L’incompliment dels horaris.
- La prestació deficient del servei.
- L’incompliment en dues ocasions d’una o d’ambdós condicions especials
d’execució.
- L’ús negligent o inadequat dels estris, parament, materials i instal·lacions
posats a disposició del contractista.
- Les denúncies o protestes reiterades dels usuaris tant per tractes incorrectes
com per anomalies reiterades en el servei.
- La inobservança de les prescripcions sanitàries o l’incompliment de les ordes
de l’administració per evitar situacions insalubres.
- L’incompliment d’acords o decisions municipals sobre variacions de detall del
servei que no impliquin despeses pel contractista.
- Irregularitats inadmissibles en la prestació del servei, d’acord amb les
condicions fixades en el present plec de condicions o en el de prescripcions
tècniques.
- La reiteració de la comissió de faltes lleus.
c) S’entendrà incompliment lleu:
- Demora major a 15 dies hàbils en l’aportació d’informació i/o documentació
sol·licitada per la corporació.
- Retard de més de 5 dies i fins a 10 dies en la comunicació de les incidències
del servei a l’Ajuntament.
- Qualsevol incompliment de les obligacions del contractista quan no se’n
derivi greu pertorbació en el funcionament dels serveis.
- Tota la resta d’infraccions no previstes anteriorment i que conculquin
d’alguna manera les condicions establertes en el contracte, amb perjudici lleu
del servei o les desatencions dels usuaris.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que
no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents:
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Faltes molt greus: penalitat del 6,1% fins al 10% del preu del contracte, entès
com a import màxim d’adjudicació.
Faltes greus: penalitat del 3,1% fins al 6% del preu del contracte.
Faltes lleus: penalitat fins al 3% del preu del contracte.
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3. Per incompliment de les condicions de subcontractació
En els termes de l’article 215.3 de la LCSP, per incompliment de les condicions
regulades a l’article 215.2 de la LCSP, així com la resta d’aspectes que determina el
mateix apartat pel què fa a la subcontractació o per l’incompliment dels pagaments als
subcontractistes o subministradors, s’aplicarà una penalitat d’un 20% de l’import del
subcontracte, en relació amb el qual han estat incomplertes les condicions de l’article
215.2 o la resta d’aspectes que determina el mateix apartat o bé no s’hagi satisfet en el
termini assenyalat a l’article 216 de la LCSP el pagament al subcontractista o
subministrador.
4. Per incompliment de l’obligació relativa a la informació sobre les condicions de
subrogació en els contractes de treball
En els termes de l’article 130.4 de la LCSP, en el supòsit que l’empresa no
complimentés el requeriment efectuat per l’Ajuntament d’acord amb l’article 130.1 de la
LCSP, relatiu a les dades del personal que és objecte de subrogació, se li podrà imposar
una penalitat equivalent a l’1% de l’import del contracte, entès com a import màxim
d’adjudicació.
Per graduar la gravetat de les infraccions i de les sancions, a més del que objectivament
s’ha comès o omès, actuant sota els principis de proporcionalitat i justícia material, es
tindrà en compte:
1. La intencionalitat
2. La pertorbació del servei en qualitat, quantitat i temps
3. El perill i les molèsties que hagi comportat la infracció
4. Els danys produïts a l’administració o a les persones
5. El nombre d’usuaris afectats
6. La reincidència en els infraccions
7. La participació en la comissió de la infracció
8. La transcendència social de la infracció
9. El comportament especulatiu de l’infractor
10. L’esmena dels efectes derivats de l’incompliment relatiu a les formalitats
exigides per aquest plec per a l’exercici de l’activitat que regula, sempre que
del dit incompliment no s’hagin derivat perjudicis directes al consistori o a
tercers.
El procediment es pot incoar a proposta del serveis municipals o per denúncies rebudes
pels ciutadans o dels òrgans de direcció de l’escola un cop comprovades pels esmentats
serveis.
Finalment, es configuren com a causes de resolució contractual, a més de les generals
i de les específiques per als contractes de serveis previstes en la LCSP l’incompliment
de les obligacions essencials establertes com a tals en aquest document.
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Clàusula 17. Recepció
1. Executada la prestació es procedirà, dins del mes següent al lliurement o recepció
de la prestació a la recepció del servei.
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En el moment de la recepció del servei es comprovarà, en particular, el compliment pel
contractista de les següents obligacions:
a) La realització de la totalitat prestació en els termes previstos en el contracte.
b) El compliment no defectuós del contracte.
c) El compliment dels criteris d'adjudicació.
d) El compliment de les condicions d'execució.
2. Dintre el termini de 30 dies a comptar des de l’acta de recepció o conformitat, haurà
d’acordar i notificar la liquidació al contractista i abonar-li, en el seu cas, el saldo
resultant.
Clàusula 18. Recursos legals dels licitadors
Els anuncis de la licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin
directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar
el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos
legítims; els acords d’adjudicació d’aquest contracte són susceptibles de recurs
potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat a
partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es pot interposar directament
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en
el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció d'aquesta
notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda
un cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició
sense que s'hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de sis
mesos comptats des del següent al que s'hagi produït la desestimació tàcita.
També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Clàusula 19. Règim jurídic
El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars i pel plec de
prescripcions tècniques i a més:
a) Per la llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic. El Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
b) El Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic.
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c) La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las Bases de Règim Local.
d) El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, segons l'ordre de prelació que sigui aplicable.
e) Supletòriament, la resta de normes de Dret Administratiu.
f) En defecte, les normes del Dret Privat.
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ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
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QUAN L’EMPRESA ESTÀ INSCRITA EN UN REGISTRE PÚBLIC DE LICITADORS
Qui sotasigna el/la senyor/a ....................................................................................., amb
DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la
persona física/jurídica ...................................................................................., amb NIF
núm. ........................................, amb la següent adreça de correu electrònic
.................................. i als efectes de licitar en el contracte amb objecte de ...................,
núm. Contracte ..............., núm. Expedient ...................
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
Què està inscrit/a en el Registre electrònic de licitadors de la Generalitat de Catalunya
o de l’Estat, que tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat
modificada.
Que no incorre amb cap de les prohibicions per contractar recollides a l’article 71 LCSP.
Opció 1 si s’admet la subcontractació:
Que no subcontractarà cap part de l’objecte contractual
Que subcontractarà part de l’objecte contractual
Nom de l’empresa que
Part de l’objecte que
subcontractarà
portarà a terme

% del preu del contracte
que percebrà

Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol
Què accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del
contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui
correspondre al licitador.
Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora

*Aquesta declaració es fa en virtut de l’establert a l’art. 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i essent mateix.
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Annex 2: MODEL D’OFERTA:
En/na..................................................amb domicili a...................................................., i amb
DNI núm................................................, en nom propi (o en representació de
............................................... com ho acredito per-....................................................),
assabentat de la convocatòria de licitació del contracte del servei de menjador a les escoles
bressol municipals Cavall Fort, Pont, Tren i Garbí pels mesos d’abril, maig juny i primera
quinzena de juliol de 2022 ( núm expedient ..............................) publicada en el Perfil
del Contractant hi pren part en la licitació i es compromet a realitzar les prestacions pròpies
del servei per un preu de.................................................................................................€
(lletra i xifres) IVA exclòs, més ......................................................................................€
(lletra i xifres) en concepte d’IVA, calculat al tipus ................%, de conformitat amb les
condicions que s’estableixen en el plec de clàusules administratives particulars i en el plec
de condicions tècniques reguladores del contracte en el que s’integra el plec de
prescripcions tècniques, i que s’accepten en la seva integritat.

Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora
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Annex 3: MODEL D’ACCEPTACIÓ A L’ADJUDICACIÓ:
En/na..................................................amb domicili a...................................................., i amb
DNI núm................................................, en nom propi (o en representació de
............................................... com ho acredito per-....................................................),
assabentat de l’adjudicació a favor meu / (o de l’empresa a la que represento) del contracte
del servei de menjador a les escoles bressol municipals Cavall Fort, Pont, Tren i Garbí pels
mesos d’abril, maig juny i primera quinzena de juliol de 2022 ( núm expedient
..............................) de data .............................. , accepto plenament la adjudicació als
efectes del previst a l’article 159.6.g) de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.

Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora
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Annex 4: FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS:
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Per a poder licitar electrònicament les empreses licitadores hauran de descarregar-se
prèviament l'aplicació gratuïta de presentació d'ofertes:https://contractacio.girona.cat/
Es pot verificar i actualitzar gratuïtament la versió de JAVA accedint a la pàgina
http://www.java.com/es/. En cas de dubtes consultar la següent pàgina amb continguts
multimèdia
(vídeos
i
tutorials)
https://pixelware.com/serviciossoportelicitadoresconfiguracion-equipo/ o bé utilitzar el suport telefònic posat a
disposició per PIXELWARE de dilluns a divendres de 08:00 a 18:00 h, excepte festius
nacionals, a través del telèfon 91 803 66 27.
El registre d’Empreses, és opcional però recomanable, ja que permet la comunicació
directa amb les empreses donades d’alta, que rebran informació de totes les licitacions
publicades al portal. :https://contractacio.girona.cat/
Les proposicions es presentaran electrònicament a través de la plataforma de licitació
electrònica de l’Ajuntament de Girona utilitzant l’enllaç: https://contractacio.girona.cat/
Per a accedir a la Plataforma de Licitació Electrònica és necessari que les empreses
licitadores disposin d'un certificat electrònic reconegut o qualificat admès per la
Plataforma i que garanteixi la identitat i integritat del document, l’oferta i tots els
documents associats a la mateixa, d’acord amb el disposat a la llei 59/2003, de 19 de
desembre, de firma electrònica i demés disposicions de contractació pública electrònica.
Els certificats digitals acceptats per la plataforma PIXELWARE són els admesos pel
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, entre els que es troben a nivell nacional, com els
més estesos: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Camerfirma, Firma Profesional i
DNI electrònic
La grandària màxima permesa de cada fitxer individual que s'annexa en una oferta
electrònica està establert en 30 MB.
La plataforma no estableix cap límit en el nombre d'arxius que es poden adjuntar a una
oferta.
L’únic format admès per als documents que s'annexen en la presentació d'una oferta és
el pdf: Format documental nadiu d'Adobe Acrobat
El format de document electrònic admissible és PDF. Excepcionalment, es podran
presentar documents en altres formats, de la manera i segons les indicacions
expressades en el plec de la corresponent licitació.
En qualsevol cas, els documents en format PDF prevaldran sobre aquells que es
presentin en qualsevol altre format.
Com a mesura alternativa per a adjuntar arxius d'altres formats, es poden presentar en
un arxiu comprimit (ZIP).
Termini de presentació de proposicions:
La presentació d'ofertes podrà realitzar-se durant 24 hores al dia els 7 dies de la
setmana; la data i hora de presentació de l'oferta seran aquelles que consten en el
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resguard acreditatiu emès pel Registre Electrònic de l’Ajuntament de Girona i coincidirà
amb el moment en el qual finalitza la recepció de l'oferta.
En compliment del previst a la disposició addicional 16.1 lletra h de la LCSP, l'enviament
per mitjans electrònics de les ofertes podrà fer-se o bé de forma completa en un sol
moment o bé en dues fases, transmetent primer la signatura electrònica de l'oferta, amb
la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació amb caràcter
general, i després l'oferta pròpiament dita en un termini màxim de 24 hores; de no
efectuar-se aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que l'oferta ha
sigut retirada.
En aquells casos en els quals les empreses licitadores optin per l'enviament de l'oferta
en dues fases, per exemple perquè es preveuen dificultats en la transmissió de l'oferta
derivades de la grandària d'aquesta, problemes de connexions de la xarxa, etc. Hauran
d'enviar en tot cas abans del final del termini de presentació d'ofertes l'empremta digital
de la seva oferta “empremta hash”, no obstant això disposaran d'un termini de 24 hores
per a completar l'enviament de l'oferta.
Les empreses licitadores podran enviar l'empremta digital de la seva oferta “hash” al
correu electrònic contractacioicompres@ajgirona.cat amb indicació del número
d'expedient al qual es refereix juntament amb les dades identificatives de l’empresa
licitadora amb la finalitat que la Mesa de Contractació pugui comprovar que aquesta
empremta digital coincideix amb la que consta a l'oferta presentada una vegada es
produeixi l'enviament d'aquesta.
L'empremta digital “hash” (signada per la licitadora) de cada oferta permet comprovar
que el seu contingut no s'ha alterat des del moment de l'enviament per part de la
licitadora.
En cas de no poder accedir al contingut d'una oferta perquè l'arxiu està danyat, es pot
recórrer a la còpia local generada automàticament en l'equip de l’empresa licitadora,
comprovant que l'empremta digital de l'oferta coincideix amb el que consta a poder de
l'òrgan de contractació.
En cas de no poder accedir a l’oferta per estar protegida contra la seva obertura amb
una clau d’accés, la mesa atorgarà a l’empresa licitadora un termini de 3 dies naturals
perquè aporti les contrasenyes per la seva obertura.
És responsabilitat de les persones licitadores vetllar perquè les ofertes estiguin lliures
de virus. No obstant això, la mera presència de virus no determina l'exclusió de l'oferta,
sempre que es pugui accedir al seu contingut.
Ateses les circumstàncies que concorrin en cada cas, serà l’òrgan de contractació qui
decidirà sobre aquest tema.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se als
serveis dependents de l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que
estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l’adreça de correu
electrònic contractacioicompres@ajgirona.cat. Aquestes preguntes i respostes seran
públiques i accessibles a través del perfil del contractant de l’Ajuntament de Girona.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, del plec de prescripcions
tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les
dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
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Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o
les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
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Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una
unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no admissió de cap de les
propostes que hagi subscrit.

Recomanació:
Es recomana als licitadors que per evitar problemes tècnics d’últim moment la
presentació de l’oferta es realitzi amb la suficient antel·lació.
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