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ANUNCI
De Ajuntament de Perafort pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de serveis (exp. C03/2018)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Perafort.
b) Número d’identificació: 4310370005.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Perafort
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: C03/2018
-2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Perafort.
Domicili: Carrer Nou, 7 - 11
Localitat i codi postal: Perafort CP: 43152.
Codi NUTS:ES514
Telèfon: 977625006.
Adreça electrònica: ajuntament@perafort.com.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/
perafort/customProf
https://contractaciopublica.gencat.cat/anunci/menjadorperafort

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 11 de juliol
i) Horari d’atenció: 9:00 A 13:00.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: CONCESSIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR
ESCOLAR DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS JOSEP VECIANA I ESCOLA
BRESSOL MAR BLAVA.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots:No.
d) Lloc d'execució: Perafort
e) Termini d'execució:
Inici: 03/09/2018.
Fi: 17/07/2020..
f) Codi CPV: 55523100.
g) Codi NUTS: ES514.
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a)
b)
c)
e)
f)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis
Tramitació: ordinari
Procediment: obert
S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electrònica: No.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 664.000,00 . euros sense IVA
Import total IVA inclòs: 365.200,00 euros.
Import total IVA exclòs: 332.000,00 euros.
IVA suportat: 10 %.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5%
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: NO
Solvència: SI
La solvència econòmica i financera de l’empresari s’acreditarà
pel següent mitjà:
Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, sobre
el volum de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a
l’objecte del contracte, referit al millor exercici dins dels
tres últims disponibles en funció de les dates de constitució
o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les
ofertes per un import igual o superior a la mitjà de volum de
negoci anual que cal acreditar que ha de ser de com a mínim del
50% de la xifra de negocis anual (referida a l’import anualitat
més alta).
La solvència tècnica de l’empresari s’acreditarà amb els
principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en
el curs de, com a màxim els tres últims anys, en la qual se
n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat.
Els serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant
certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant
una declaració de l’empresari, acompanyada dels documents en
poder seu que acreditin la realització de la prestació; si
s’escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a
l’òrgan de contractació l’autoritat competent. Per determinar
que un treball o servei és de la mateixa o similar naturalesa
que el que constitueix l’objecte del contracte, el plec de
clàusules administratives particulars pot acudir, a més del CPV,
a altres sistemes de classificació d’activitats o productes com

el Codi normalitzat de productes i serveis de les Nacions Unides
(UNSPSC), la Classificació central de productes (CPC) o la
Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE), que en
tot cas ha de garantir la competència efectiva per a l’adjudicació
del
contracte.
El
licitador
haurà
d’acreditar
l’execució
satisfactòria d’un mínim de tres contractes durant els tres anys
anteriors, amb un import d’adjudicació per a cadascun d’ells igual
o superior al 25% de la xifra de negocis anual (referida a l’import
anualitat més alta).
La solvència econòmica i tècnica es podrà substituir per la següent
classificació empresarial: M62B.

-9 Criteris d’adjudicació: Opció diferents criteris (millor relació
qualitat-preu.

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: 77 PUNTS
a)Millora econòmica en el preu del servei.- Fins a un màxim de
55 punts.
Es valorarà atenent al preu menú dinar /dia/usuari ofertat, sense
IVA, aplicant la fórmula següent:
preu de l'oferta més baixa
Punts = 55

X

-----------------------------------------------------preu de l'oferta que es puntua

En cap cas s’admetrà un preu superior al màxim establert i, en
aquest cas, l’empresa que el superi serà automàticament
rebutjada.
En cap cas s’admetrà un preu superior al màxim establert i, en
aquest cas, l’empresa que el superi serà automàticament
rebutjada.
b) Acreditació dels següents certificats vigents a nom de
l’empresa: ISO 14.001 (Medi ambient) i ISO 22.001 (Seguretat
alimentària). Fins a 4 punts.
Es valorarà 2 punts per certificat.
c) Utilització de productes de proximitat en la elaboració del
menjar. Fins a 8 punts, a raó de 0,3 punts per producte.

Els licitadors presentaran una relació, en la que s’indicarà el
codi productor d’adhesió al segell e venda de proximitat (Decret
24/2013 de 8 de gener), nom del productor, persona i telèfon de
contacte, municipi i productes comercialitzats. També s’haurà
d’ajuntar el contracte proforma entre el licitador i el
distribuïdor de productes de proximitat per a tot el període de
vigència d’aquest concurs. Si es produeix algun canvi, caldrà
informar-ne a l’Ajuntament de Perafort. Igualment s’adjuntarà
declaració jurada del licitador comprometent-se a utilitzar,
sempre que hi hagi disponibilitat, producte de proximitat. No es
valoraran variants d’un mateix producte.
d) Criteri d’instal·lacions (distància de la cuina AUXILIAR).
Fins a 8 punts.
Disposar d'instal·lacions operatives per la cuina auxiliar
situades a una distància màxima, per carretera asfaltada, de:
•Menys a 20 km del centre escolar més allunyat dins el lot a que
es licita, se li assignarà 10 punts.
•Més o igual a 20 Km i fins a 40 km del centre escolar més allunyat
dins el lot a que es licita, se li assignarà 3 punts.
•Les distàncies superiors a 40 km 0 punts.
Caldrà aportar una declaració jurada de compliment d'aquest
criteri de distància en Km a cadascun dels centres escolars de
destí adjuntant una fitxa de "Google maps" acreditativa que la
distància, per carretera asfaltada, està fins al valor de km
indicat a la plica.
e) Pla de formació del personal de cuina: cuiner/a i ajudants.
Fins a 2 punts.
Es valorarà atenent a les hores de formació relacionada amb el
lloc de treball compromeses per l’empresa per cadascú del
personal propi adscrit al servei segons la següent proposta:
Nombre hores/any de formació (*)

Punts

fins a 6 hores/any

1 punts

Més de 6 hores/any

2 punts

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR: UN MÀXIM DE 23 PUNTS

a)Projecte de menús especials, 0-6
festes locals, tradicionals, punts
temàtiques.
b)Planificació
de
menús 0-5
mensuals
específics
per punts
intoleràncies similars al menú
normal.
c)Pla gestió de cobraments 0-5
rebuts famílies amb alguna punts
dificultat o altres propostes
socials.
d)Millora condicions laborals, 0-5
protecció
de
la
salud
i punts
seguretat en el treball.
e)Altres millores proposades 0-2
pel licitador
punts

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
- El compliment de les dotacions de personal per atendre els
alumnes durant el servei de menjador es portarà a terme
directament per l’Ajuntament de Perafort i per tant no està inclòs
en el preu de licitació però si que s’integra dins el preu de les
tarifes a cobrar als usuaris.
- El compliment de l’obligació d’incloure un producte ecològic
mensual que suposi l’ingredient principal del primer plat, del
segon plat o de les postres d’acord amb el que figura en la
clàusula 1.3.4 del PPT.
- L’adjudicatari haurà d’ingressar a l’Ajuntament mensualment
o trimestralment la diferència entre el preu del menú
(esporàdics i fixos) i el preu del menú adjudicat. La baixa
econòmica que proposi el licitador no s’aplicarà sobre la part
de la tarifa que correspon a monitoratge.
-11 Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 11/07/2018 23:59
Documentació que cal presentar:
Sobre 1
-Declaració responsable d’acord amb el model de l’ANNEX 4
-(si és el cas) Compromís de constituir-se formalment en unió
temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
-Memòria Tècnica, d’acord amb els criteris establerts a la
clàusula 19 del present plec.
Sobre 2
Inclourà:
1)
Pel que fa a la proposta en relació als criteris de valoració
s’haurà de presentar el model que figura a la clàusula 17 del PCAP
tarà inclòs en l’eina de Sobre Digital.
Tots aquells documents que siguin precisos per a la valoració dels
criteris d’adjudicació que no depenen d’un judici de valor
d’acord amb la clàusula 19.
b) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial:
Entitat: Ajuntament de Perafort. Registre General.
Domicili i localitat: Carrer Nou, 7 - 11 Perafort
CP: 43152.
Adreça electrònica: ajuntament@perafort.com.
c.2)Presentació Electrònica: A l’enllaç de sobre digital que
apareix a l’anunci de licitació a :
https://contractaciopublica.gencat.cat/anunci/menjadorperafort

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Perafort.
b) Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Perafort.
c) Data: Dia 13 de juliol a les 10:00 (obertura sobre 1).
Dia 20 de juliol a les 10:00 (obertura sobre 2).
c) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions és públic.
Perafort,(a la data de la signatura electrònica)

