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ANUNCI
del Departament de Drets Socials. pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. BE2022-22)

-1 Entitat adjudicadora
a)

Organisme: Departament de Drets Socials.

b)

Número d’identificació: S0811001G

c)

Dependència que tramita l'expedient: Departament de Drets Socials.

d)

Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.

e)

Número d'expedient: BE-2022-22

-2 Obtenció de la documentació i informació
a)

Entitat: Departament de Drets Socials.

b)

Domicili: Passeig del Taulat, 266-270

c)

Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08019.

d)

Codi NUTS: ES511

e)

Telèfon: 938822227.

f)

Adreça electrònica: contractacio.dso@gencat.cat

g)

Adreça d'Internet del perfil del contractant: dretssocials.gencat.cat

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins la data de termini de presentació d’ofertes.
Horari d’atenció: Horari de d'atenció de la Secció de Contractació: De dilluns a divendres de 8:00 h a
15:00

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de cuina per a la residència de gent gran de Mare de Déu de la
Mercè del municipi de Tarragona.
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b) Admissió de pròrroga: fins a 4 any més.
c) Divisió en lots: no.
d) Termini d'execució: Des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2022. En el cas de que el contracte
se signi en data posterior a 1 de gener de 2022 i abans del darrer mes d’execució, si el dia de signatura
és primer dia de mes, l’execució s’iniciarà el mateix dia; si el dia de signatura no és primer de mes,
l’execució s’iniciarà el dia 1 del mes següent a la data de signatura del contracte.
e) Establiment d'un acord marc: no.
f) Codi CPV: 55322000-3 Serveis d’elaboració de menjars

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinari, de despesa anticipada.
c) Procediment: obert.
e) S’aplica un acord marc: no.
f) S’aplica una subhasta electrònica: no.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 2.157.143,35 €
b) Import de sortida, sense IVA: 431.428,67€
c) IVA aplicable: 21% .
d) Pressupost base licitació: 474.571,54 €

-6 Admissió de variants
No

-7 Garanties
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Provisional: no.
Definitiva: 5 % de l’adjudicació.

-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: Grup M, subgrup 6, categoria 3/C o superior..
b) Solvència econòmica i financera:
Les empreses hauran d’acreditar una xifra global de negocis referida al millor exercici, dins dels
tres darrers, igual o superior als llindars següents: 450.000,00 €
L’empresa que sigui requerida per acreditar solvència econòmica i financera haurà de presentar
els comptes anuals, en què figuri el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. S’haurà
d’acreditar la presentació davant de l’organisme oficial corresponent.
En cas que l’empresa no tingui obligació de presentació de comptes davant organisme oficial,
haurà de presentar una declaració sobre aquest fet i presentar els comptes legalitzats.
En cas que l’empresa no tingui obligació de presentació de comptes davant organisme oficial ni de
legalitzar comptes, haurà de presentar una declaració sobre aquest fet i haurà de presentar els
comptes signats pel representant legal.
c) Solvència tècnica:
Les empreses hauran d’acreditar un import mínim de l’anualitat de major execució (d’entre les 3
anteriors de l’empresa licitadora) en serveis d’igual o similar naturalesa, igual o superior al llindar
següents: 400.000,00 €
L’empresa que sigui requerida per acreditar solvència tècnica o professional haurà de presentar
una relació signada dels principals serveis d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen
l’objecte del contracte, realitzats en l’any de major execució, dins dels darrers tres anys, que
inclogui descripció del servei, import, dates i destinatari, acompanyada dels certificats dels
receptors, públics o privats, que acreditin la realització de la prestació.

-9 Criteris d’adjudicació:
La puntuació dels criteris d’adjudicació s’establirà en un màxim de 100 punts, els quals quedaran
distribuïts de la manera següent:
Tots els criteris d’adjudicació seran objectius, en aquest cas no hi haurà criteris subjectius (dependents
d’un judici de valor) i només hi haurà sobre B (no hi haurà sobre C).
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CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENT (SOBRE B): la puntuació màxima serà de 100 punts.
1. Proposta econòmica: la puntuació màxima serà de 30,00 punts
L’Oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació per aquest concepte. La resta d’ofertes rebran la
puntuació de la següent manera:
𝑂𝑂𝑣𝑣 −𝑂𝑂𝑚𝑚
1
� × � �� ×
𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑀𝑀

Pv =�1 − �

Pv: Puntuació de l’oferta a valorar
P: Punts criteri econòmic
Om: Oferta millor
Ov: Oferta a valorar
IL: Import de licitació
M: Factor de modulació

𝑃𝑃

El factor de modulació queda establert en 1,5
2. Criteris de qualitat valorats de forma automàtica fins a 70 punts
A ) Qualitat dels aliments de la programació dels menús (fins a 35 punts)
Els licitadors han de presentar una proposta de menús de temporada d’estiu (d’1 setmana) i una altra
proposta de menús de temporada d’hivern (d’1 setmana), d’acord amb el que disposa la clàusula
quarta i l’annex 1 del PPT. Serà obligatori que els licitadors descriguin en cada plat ofert:
−
−
−
−
−
−

La varietat dels aliments oferts en cada proposta (vegetals, cereals, llegums...)
El tipus de cocció (planxes, papillotes, saltejats, etc.)
La qualitat dels productes principals
Els greixos utilitzats en la cocció (oli d’oliva, oli de gira-sol, mantega, etc.)
Grams del contingut.
Valor calòric.

L’objectiu és valorar que els plats proposats compleixin amb la definició d’una dieta adequada al tipus
d’usuraris del centre, gent gran amb graus de dependència divers.
De cadascun dels menús presentats (1 d’hivern i 1 d’estiu) caldrà presentar informació detallada i
desglossada dels aspectes a valorar:
A1 Productes de venda de proximitat (fins a 8 punts)
Es valora la quantitat de productes principals utilitzats en els menús i postres (dels dos
menús presentats en l’oferta – 1 d’hivern i 1 d’estiu) que es compromet que siguin producte
de venda de proximitat. La venda de proximitat inclou la venda directa (la realitzada
directament pels productors o agrupacions de productors agraris a favor del consumidor o
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consumidora final, sense la intervenció de cap persona intermediària) i la venda en circuit
curt (la realitzada pels productors o agrupacions de productors agraris a favor del
consumidor o consumidora final, amb intervenció d’una persona intermediària). Pot ser
acreditat pels mitjans establerts en el Decret 24/2013, de 8 de gener sobre l’acreditació de
la venda de proximitat de productes agroalimentaris (DOGC 6290), i també pot ser acreditat
a través d’altres possibles mitjans que demostrin el compliment d’aquelles condicions.
En cas de discrepància entre la quantitat de productes que figuren en els menús oferts i la
informació facilitada en el model d’oferta, s’atorgarà 0 punts en l’apartat que correspongui.
o

Aportació de productes de proximitat pel que fa al subministrament de carn i peix
(fins a 2 punts)
♦ L’oferta més avantatjosa, la que presenti una major quantitat de productes de
proximitat, rebrà la puntuació màxima de 2 punts.
♦ La resta d'ofertes rebran una puntuació directament proporcional a la de l’oferta
més avantatjosa, d’acord amb el càlcul següent:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =

P: Puntuació màxima
X: Proposta més avantatjosa
Xi: Proposta oferta avaluada

o

𝑋𝑋𝑋𝑋 𝑥𝑥 𝑃𝑃
𝑋𝑋

Aportació de productes de proximitat pel que fa al subministrament de fruites i
verdures (fins a 2 punts)
♦ L’oferta més avantatjosa, la que presenti una major quantitat de productes de
proximitat, rebrà la puntuació màxima de 2 punts.
♦ La resta d'ofertes rebran una puntuació directament proporcional a la de l’oferta
més avantatjosa, d’acord amb el càlcul següent:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =

P: Puntuació màxima
X: Proposta més avantatjosa
Xi: Proposta oferta avaluada

o

𝑋𝑋𝑋𝑋 𝑥𝑥 𝑃𝑃
𝑋𝑋

Aportació de productes de pa i brioixeria provinents de forns de proximitat (no
brioixeria o pans industrials) (fins a 2 punts)
♦ L’oferta més avantatjosa, la que presenti una major quantitat de productes de
proximitat, rebrà la puntuació màxima de 2 punts.
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♦ La resta d'ofertes rebran una puntuació directament proporcional a la de l’oferta
més avantatjosa, d’acord amb el càlcul següent:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =

P: Puntuació màxima
X: Proposta més avantatjosa
Xi: Proposta oferta avaluada

o

𝑋𝑋𝑋𝑋 𝑥𝑥 𝑃𝑃
𝑋𝑋

Aportació de productes làctics de proximitat (fins a 2 punts)
♦ L’oferta més avantatjosa, la que presenti una major quantitat de productes de
proximitat, rebrà la puntuació màxima de 2 punts.
♦ La resta d'ofertes rebran una puntuació directament proporcional a la de l’oferta
més avantatjosa, d’acord amb el càlcul següent:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =

P: Puntuació màxima
X: Proposta més avantatjosa
Xi: Proposta oferta avaluada

𝑋𝑋𝑋𝑋 𝑥𝑥 𝑃𝑃
𝑋𝑋

A2 Productes frescos (fins a 8 punts)
Es valora la quantitat de productes principals utilitzats en els menús presentats que es
compromet que sigui producte fresc. Entenen com a producte fresc un producte
agroalimentari que conserva inalterades les seves qualitats originàries i que no ha estat
congelat, ultracongelat o tractat tèrmicament.
En cas de discrepància entre la quantitat de productes que figuren en els menús oferts i la
informació facilitada en el model d’oferta, s’atorgarà 0 punts en aquest apartat.
♦ L’oferta més avantatjosa, la que presenti una major quantitat de productes
frescos, rebrà la puntuació màxima de 8 punts.
♦ La resta d'ofertes rebran una puntuació directament proporcional a la de l’oferta
més avantatjosa, d’acord amb el càlcul següent:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =

P: Puntuació màxima
X: Proposta més avantatjosa
Xi: Proposta oferta avaluada

𝑋𝑋𝑋𝑋 𝑥𝑥 𝑃𝑃
𝑋𝑋
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A3 Productes de temporada (fins a 8 punts)
Es valora la quantitat de productes principals utilitzats en els menús presentats que es
compromet que sigui producte de temporada. Entenen com a producte de temporada la
fruita o verdura que comprèn uns mesos de cultiu i recol·lecció específics, i que té un període
de producció òptim. Com a referent per aquesta valoració es tindrà en compta el calendari
publicat per la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries de la
Generalitat de Catalunya El document es pot descarregar a la web del Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural:
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/cadena-alimentaria/codibones-practiques-comercials/documents/fitxers-binaris/calendari-productestemporada.pdf
En cas de discrepància entre la quantitat de productes que figuren en els menús oferts i la
informació facilitada en el model d’oferta, s’atorgarà 0 punts en aquest apartat.
♦ L’oferta més avantatjosa, la que presenti una major quantitat de productes de
temporada, rebrà la puntuació màxima de 8 punts.
♦ La resta d'ofertes rebran una puntuació directament proporcional a la de l’oferta
més avantatjosa, d’acord amb el càlcul següent:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =

P: Puntuació màxima
X: Proposta més avantatjosa
Xi: Proposta oferta avaluada

𝑋𝑋𝑋𝑋 𝑥𝑥 𝑃𝑃
𝑋𝑋

A4 Productes ecològics (fins a 6 punts)
Es valora la quantitat de productes utilitzats i que siguin producte de producció agrària
ecològica. Entenen com a producte de producció agrària ecològica un producte
agroalimentari que compleix les condicions establertes en el Reglament (CE) núm. 83472007
del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics. Pot ser acreditat
mitjançant certificat del Consell Català de Producció Agrària Ecològica o per qualsevol altre
organisme regional o estatal autoritzat. L’acreditació del producte es farà presentant la fitxa
del producte que així ho demostri.
En cas de discrepància entre la quantitat de productes que figuren en els menús oferts i la
informació facilitada en el model d’oferta, s’atorgarà 0 punts en aquest apartat.
♦ L’oferta més avantatjosa, la que presenti una major quantitat de productes
ecològics, rebrà la puntuació màxima de 6 punts.
♦ La resta d'ofertes rebran una puntuació directament proporcional a la de l’oferta
més avantatjosa, d’acord amb el càlcul següent:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =

𝑋𝑋𝑋𝑋 𝑥𝑥 𝑃𝑃
𝑋𝑋
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P: Puntuació màxima
X: Proposta més avantatjosa
Xi: Proposta oferta avaluada
A5 Varietat de fruita fresca (fins a 5 punts)
Es valorarà per varietat de fruita que es concreti en el menú de temporada d’estiu i en el
menú de temporada d’hivern, i fins a un màxim de 5 punts.
En cas de discrepància entre la varietat de productes que figuren en els menús oferts i la
informació facilitada en el model d’oferta, s’atorgarà 0 punts en l’apartat que correspongui.
♦ L’oferta que presenti 5 varietats o més de fruites diferents per temporada d’estiu
i per temporada d’hivern, amb un mínim de 10 varietats, rebrà la puntuació
màxima de 5 punts.
♦ L’oferta que presenti un mínim de 4 varietats de fruites diferents per temporada
d’estiu i per temporada d’hivern, amb un mínim de 8 varietats, rebrà la puntuació
de 3 punts
♦ L’oferta que presenti un mínim 3 varietats de fruites diferents per temporada
d’estiu i per temporada d’hivern, amb un mínim de 6 varietats, rebrà la puntuació
de 2 punts
♦ L’oferta que presenti menys de 3 varietats de fruites diferents per temporada
d’estiu o per temporada d’hivern rebrà 0 punts.

B) Millores addicionals (fins a 15 punts)
De cadascuna de les propostes presentades, caldrà presentar informació detallada i desglossada dels
aspectes a valorar.
B1 Proposta de dinamització del servei (fins a 5 punts)
Es valorarà la presentació d’activitats compatibles amb aquest servei. Es pot tractar
d’activitats formatives o divulgatives relacionades amb la dietètica i la nutrició o activitats
d’esbarjo amb la finalitat de promoure la convivència i la participació.
♦ Una activitat semestral, 1 punt
♦ Dues activitats semestral, 5 punts
B2 Instal·lació i manteniment de fonts d’aigua, amb sistema de filtració i ultrafiltració, ús màxim:
20 persones per font (fins a 10 punts)
•

1 Font d’osmosi per planta: 10 punts.
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•
•

1 font no osmosi per plata: 6 punts.
No proposa cap font: 0 punts.

La proposta de l’empresa inclou, si escau, el compromís de tenir instal·lada les fonts com a màxim
l’últim dia del segon més d’execució del contracte. Les fonts de no osmosi poden tenir connexió a la
xarxa d’aigua o disposar de dispensador de garrafa. En aquest darrer cas, les garrafes aniran a
càrrec del contractista.

C) Organització del servei i recursos humans (fins a 20 punts)
C1 Programa de formació continuada en higiene i seguretat alimentària pel personal (fins a 10 punts)
Es valorarà la presentació del pla de formació continuada, al llarg de l’execució del servei
objecte de contracte, del personal adscrit i de recent incorporació, concretant si es tracta
d’un curs d’introducció al sistema APPCC (anàlisi de perills i punts de control crític), curs de
neteja i desinfecció, curs de pràctiques correctes d’higiene, etc.
♦ Programació d’un curs, 2,5 punts
♦ Programació de dos cursos, 5 punts
♦ Programació de tres cursos, 7 punts.
♦ Programació de quatre cursos o més, 10 punts.
C2 Programa de formació en prevenció de riscos laborals (fins a 10 punts)
Es valorarà la presentació del pla de formació continuada, al llarg de l’execució del servei
objecte de contracte, del personal adscrit i de recent incorporació, concretant si es tracta
d’un curs de riscos associats al lloc de treball i les mesures preventives o pautes d’actuació
en cas d’emergència.
♦ Programació d’un curs, 2,5 punts
♦ Programació de dos cursos, 5 punts
♦ Programació de tres cursos, 7 punts.
♦ Programació de quatre cursos o més, 10 punts.

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte
Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de foment de la igualtat entre homes i
dones en el treball, s’estableix com a condició especial d’execució la no utilització de llenguatge sexista
en cap document escrit ni visual relacionada amb el contracte.
Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de garantir el compliment dels convenis
col·lectius sectorials i territorials aplicables s’estableix com a condició especial d’execució l’obligació
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de subrogació dels treballadors, que presten el servei, d’acord amb l’Annex 2 del plec de clàusules
administratives particulars, així com també l’obligació que té l’empresa que acaba l’execució
contractual de facilitar a l’òrgan de contractació la informació sobre les condicions laborals dels
treballadors subrogables per un nou adjudicatari.
També constitueix condició especial d’execució que l’empresa adjudicatària garanteixi a les persones
adscrites a l’execució del contracte, durant tota la seva vigència, l’aplicació i manteniment de les
condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu sectorial aplicable, així com el cobrament
puntual de les retribucions. Aquesta condició especial d’execució s’estableix per garantir els drets
socials dels treballadors adscrits a la prestació del contracte.
També s’estableix com a condició especial d’execució que el contractista ha de respectar la normativa
nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici de l’establert al darrer
paràgraf de l’apartat 1 de l’article 202 LCSP.
En cas d’incompliment o cada reiteració d’incompliment de les condicions especials d’execució del
contracte s’estableix una penalitat del 3% de l’import del contracte o, si s’escau, de la pròrroga, IVA
exclòs. Així mateix, a les condicions especials d’execució se li atribueixen del caràcter d’obligacions
contractuals essencials, i el seu incompliment pot ser causa de resolució del contracte.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE
3 de desembre de 2021

-12 ACP aplicable al contracte
Sí

-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 10 de gener de 2022 a les 12:00:00.
b) Documentació que cal presentar: 2 sobres
c) Presentació d’ofertes: mitjançant sobre digital.
Entitat: Departament de Drets Socials.
Domicili i localitat: Passeig del Taulat, 266-270 Barcelona CP: 08019.
Documentació que cal presentar: sobre A – Documentació general ; sobre B –Documentació amb
l’oferta tècnica i econòmica.
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Adreça electrònica: contractacio.dso@gencat.cat
d) S’utilitzen les comandes electròniques: sí.
e) S’accepta la facturació electrònica: sí.
f) S’utilitza el pagament electrònic: sí.
g) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: no escau.
h) Criteris objectius de selecció dels candidats: no.
i) El procediment no es desenvoluparà en fases successives.

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament de Drets Socials.
b) Lloc: Passeig del Taulat, 266-270 Barcelona CP: 08019.
c) Data d’obertura del sobre B: 14 de gener de 2022.

-15 Despeses d'anunci
No hi ha despesa.

-16 Llengües per a redactar ofertes
Català, castellà, aranès.

-17 Recurs
D’acord amb allò establert a l’apartat VII del Plec de Clàusules Administratives.

- 18 El contracte no està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea.
Xavier Baiget i Cantons
Director de Serveis
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