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RESOLUCIÓ REGIDOR DELEGAT D’EDUCACIÓ, POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ,
RECURSOS HUMANS, GOVERN OBERT I CONTRACTACIÓ

Vista l’acta de la Mesa de contractació, de data 2/06/2021 corresponent al procediment obert
convocat per a la contractació, si s'escau, del contracte administratiu de serveis consistent en
el servei de menjador pels casals d’estiu a les escoles de Cambrils“ elaborat per la tècnica
d’Esports de l’Ajuntament de Cambrils, què diu:
“(...)
Confirmant-se l’existència de quòrum suficient, es procedeix a l’obertura dels sobres ÚNICS
electrònics i es fa constar que s’ha presentat una única oferta, que és la següent:
Proposició núm. 1:

CATERING PLAT A TAULA, SL

La Mesa revisa la documentació presentada per l’empresa i comprova que compleix els requisits
exigits en el plec de clàusules administratives particulars per accedir a la licitació, per tant la Mesa
acorda la seva admissió. (...)
El contingut de l’oferta és el següent:
CRITERIS
VALORABLES
MITJANÇANT
FÒRMULA
MATEMÀTICA (SOBRE ÚNIC)
1. - Oferta econòmica menús diaris (preu unitari)
2.- Oferta econòmica servei d’emplatar (preu hora)
3.- Eliminació de safates i altres productes d’un sol ús
4.- Possibilitat de repetir plats
5.- Reduir terminis en la presentació de la programació
mensual
6.- Oferir menús als monitors del servei

CONTINGUT OFERTA
4,10 EUR/ut.
18,00 EUR/hora
SI
SI
SI
SI

Una vegada comunicat el contingut del sobre que conté la documentació valorable mitjançant
l’aplicació de fórmula matemàtica, l’interventor acctal. procedeix a comprovar si l’oferta
econòmica està incursa en temeritat, i no advertint-se inicialment temeritat, es procedeix a
puntuar d’acord amb els criteris de valoració establerts en el PCAP:
En aplicació de les fórmules matemàtiques, la puntuació obtinguda per CATERING PLAT A TAULA,
SL i la consegüent classificació és la següent:
CLASS OFERTA OFERTA NO ÚS REPETIR PROGRAM MENÚ
TOTAL
IF.
PREU
PREU SAFATES PLAT
ACIÓ
MONITORS PUNTUACI
MENÚ EMPLATA
MENSUAL
Ó
R
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Vist que l’oferta compleix amb els requisits establerts en el PCAP per la seva admissió, la Mesa de
contractació acorda:
1-Requerir a l’empresa PLAT A TAULA, SL per a que en el termini de 7 dies hàbils a comptar des del
primer següent a aquell en què hagi rebut el requeriment:
-

-

Aporti la documentació acreditativa de compliment dels requisits de capacitat i
solvència econòmica, financera i tècnica indicats en l’annex 3 del plec de clàusules
administratives particulars en referència a les dades manifestades en la declaració
(no és necessari quan les dades vinguin indicades en el RELI/ROLECE).
Dipositi una garantia definitiva corresponent al per un import de 1.080,00 euros,
corresponent al 5% del preu de licitació.

2-Comprovar que l’empresa es troba inscrita al RELI o al ROLECE.
3-Comprovar que l’empresa està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
4-Proposar a l’òrgan de contractació que, un cop complerts els requisits indicats al paràgraf
anterior, acordi l’adjudicació del contracte administratiu de serveis consistent en el servei de
menjador per als casals d’estiu a les escoles de Cambrils, per un termini de dos anys, prorrogable
anualment fins a dos anys més, a l’empresa PLAT A TAULA, SL, per un preu de menú diari de 4,10
€/unitat, per un servei d’emplatar de 18,00 €/hora, fins un preu total màxim anual de 21.608,00
EUR i resta de termes de la seva oferta. (...)”
Vist que l’empresa PLAT A TAULA, SL, ha depositat la garantia definitiva, ha presentat la
documentació requerida i s’ha comprovat que es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.

Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de les delegacions
efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant els Decrets núms. 142 i 147 de
dates 5 i 8 de juliol de 2019 (BOPT de data 22-7-19),
RESOLC:

1. Adjudicar el contracte administratiu de serveis consistent en el servei de menjador pels
casals d’estiu a les escoles de Cambrils“ elaborat per la tècnica d’Esports de l’Ajuntament
de Cambrils a l’empresa PLAT A TAULA, SL, per un termini de dos anys, prorrogable
anualment fins a un màxim de dos anys més i per un preu de menú diari de 4,10 €/unitat,
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per un servei d’emplatar de 18,00 €/hora, fins un preu total màxim anual de 23.978,90 EUR
(IVA inclòs) i resta de condicions de la seva oferta, tot citant-lo per a formalitzar el
corresponent contracte en document administratiu dins d’un termini de 15 dies hàbils a
comptar del següent a la notificació de l’adjudicació.

2. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:
Exercici

2021

2022

Aplicació pressupostària
2021.34.34202.227990 - Piscina Menjador
Estiu
2021.63.231.01.227.99 - Adm Gral. Benestar
Social. CPS

Import
(IVA inclòs)

Import
total (IVA
inclòs)

16.478,90 €
23.978,90 €
7.500,00 €

2022.34.34202.227990 Piscina Menjador
Estiu

16.478,90 €

2022.63.231.01.227.99 Adm Gral. Benestar
Social. CPS

7.500,00 €

23.978,90 €

3. Alliberar la despesa inicialment autoritzada la qual no sigui disposada.

[Firma01-01] [Firma10-01]

[Firma11-01]

[firma]
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