INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DEL SERVEI DE
CATERING PER A L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL MARIA FELIP DURAN
INCORPORANT OBJECTIUS D’EFICIÈNCIA SOCIAL I MEDIAMBIENTAL
1. Objecte
L’objecte del present contracte la prestació del servei de càtering a l’Escola Municipal
d’Educació Especial “Maria Felip Duran” de Gavà, que consisteix en la preparació del menjar
seguint els procediments de línia freda i el seu posterior lliurament a l’escola en condicions
òptimes per al consum en el menjador de l’Escola, de l’àpat del dinar, els dies lectius del
calendari escolar.
S’entendran per dies lectius els especificats a l’ordre que anualment dicta el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’estableix el calendari escolar del
cursos escolar per als centres educatius no universitaris de Catalunya (177 aproximadament).
2. Justificació de la necessitat del contracte
L’Ajuntament de Gavà és titular de l’escola d’educació especial Maria Felip. L’escola, que
acull alumnes de 3 a 21 anys amb necessitats educatives especials temporals o permanents
associades a condicions personals de discapacitat psíquica, motriu i/o sensorial i de trastorns
de conducta, està conveniada i reconeguda pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, i està sotmesa a la normativa vigent.
Per tant, l’escola d’educació especial Maria Felip atén i educa a infants i joves. L’escola, com
a serveis complementaris i com a recursos educatius disposa entre d’altres d’un menjador
escolar. Actualment es presta el servei a 39 alumnes, però pot variar segons les inscripcions al
centre escolar.
3. Durada del contracte
El contracte tindrà una durada de tres cursos escolars: 2018-2019 ( a partir del mes de gener de
2019), 2019-2020 i 2020-2021. El contracte finalitzarà l’últim dia lectiu del curs escolar 20202021.
Un cop finalitzat aquest termini, el contracte és podrà prorrogar pel curs escolar 2021-2022.
4. Criteris de solvència
a)
La solvència tècnica o professional mínima que es demana per participar en aquest
contracte és:
-

Haver realitzat en els últims 3 anys, 3 contractes de la mateixa naturalesa que l’objecte
contractual i d’import similar al pressupost net de licitació.

-

Disposar dels mitjans personals i materials suficients per a una correcta execució de
contracte.

b)
La solvència econòmica i financera mínima que es demana per participar en
aquest contracte és:
Que el volum de negocis mínim anual de l’any de major volum dels últims 3 anys sigui
almenys l’import del valor estimat del contracte. També es pot substituir amb l’existència
d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per un import mínim de
100.000 €
Alternativament es podrà acreditar la solvència econòmica i tècnica mitjançant la presentación
de la classificació empresarial següent:
Grup: M
Subgrup: 6
Categoria:1
5. Criteris de valoració de les ofertes.
El màxim de puntuació serà de 100 punts, aplicades sobre els serveis prestats per cada
licitador a l’oferta econòmica (veure Annex 1) i que es reparteixen de la manera següent:
5.1. Preu/ menú (màxim 45 punts)
Puntuació oferta = 45 x [Preu min / Preu oferta]
On Preu Oferta és l’import de l’oferta que s'està valorant i Preu min és l’import de l’oferta
més baixa de tots els licitadors.
5.2. Pla menus escolars (màxim 30 punts)
El licitador haura de presentar una Pla de menus de setembre a juny, que cotempli els diferents
tipus de menús que s’han de servir, detallats a la clàsula 4 del PTT.
Per fer la la valoració es tindrà en compte tots els tipus de menús, excepte la tipología que hagi
d’incloue alguna de les varitats de productes a valorar, i s’atorgaran els punts de la següent
manera:
5.2.1 Varietat de carns en el pla de menus: màxim 5 punts.
- Es considera varietat de carns quan el producte procedeixi de diferents tipus
(porc, vedella, conill, xai, pollastres…).
- Es valorara fins a un maxim de 5 punts, per cada menu mensual que introdueixi
com a minim 4 varietats de carn.
- La millor oferta rebra la màxima puntuació i la resta d’ofertes rebran la puntuacioó
proporcional a la més avantatjosa, d’acord amb la fórmula seguent:

Puntuació oferta = (núm. productes oferta que se valora / núm productes oferta més alta ) * 5

5.2.2 Varietat de peix en el pla de menus: màxim 5 punts.
- Es considera varietat de peixos quan el producte procedeixi de diferents tipus
(lluc, rap, salmo, bacalla, mero, llenguado, rosada...).
- Es valorara fins a un maxim de 5 punts, per cada menu mensual que introdueixi
com a minim 4 varietats de peix.
- La millor oferta rebra la màxima puntuació i la resta d’ofertes rebran la puntuacioó
proporcional a la més avantatjosa, d’acord amb la fórmula seguent:
Puntuació oferta = (núm. productes oferta que se valora / núm productes oferta més alta ) * 5
5.2.3 Varietat de fruita de temporada primavera-estiu en el pla de menus: màxim 5
punts.
- Es valorara fins a un maxim de 5 punts, per cada menu mensual que introdueixi com a minim
7 varietats de fruita en els menus dels mesos (marc, abril, maig i juny).
- La millor oferta rebra la màxima puntuació i la resta d’ofertes rebran la puntuacioó
proporcional a la més avantatjosa, d’acord amb la fórmula seguent:
Puntuació oferta = (núm. productes oferta que se valora / núm productes oferta més alta ) * 5
5.2.4 Varietat de fruita de temporada tardor-hivern en el pla de menus: màxim 5
punts.
- Es valorara fins a un maxim de 5 punts, per cada menu mensual que introdueixi com a minim
5 varietats de fruita en els menus dels mesos (setembre, octubre, novembre, desembre, gener i
febrer).
- La millor oferta rebra la màxima puntuació i la resta d’ofertes rebran la puntuacioó
proporcional a la més avantatjosa, d’acord amb la fórmula seguent:
Puntuació oferta = (núm. productes oferta que se valora / núm productes oferta més alta ) * 5
5.2.5 Varietat d’hortalisses i verdures en el pla de menus: màxim 10 punts.
- Es valorara fins a un maxim de 10 punts, per cada menu mensual que introdueixicom a
minim 10 varietats d’hortalisses i verdures.
- La millor oferta rebra la màxima puntuació i la resta d’ofertes rebran la puntuacioó
proporcional a la més avantatjosa, d’acord amb la fórmula seguent:

Puntuació oferta = (núm. productes oferta que se valora / núm productes oferta més alta ) * 10
5.3. Compromís de manteniment i arranjament de la maquinària industrial amb la que
està equipada la cuina de l’Escola (10 punts)
La cuina de l’escola està dota amb la maquinària següent:
A. Regenerador RUNNER (any 2012)
Model RU460511 V001
Nº sèrie 205389/001
B. Refrigerador COMERSA (any 2012)
Model Arco 701 L
Nº sèrie 111226370022001
C. Rentavaixelles TEIKOS (any 2012)
Model TS601 PS
Nº sèrie 12082700005
Si l’empresa es compromet a fer el manteniment de la maquinària 10 punts
5.4. Vehicles menys contaminats per a la distribució del menjar (màxim de 15 punts)
Es valorarà per una banda el vehicle que l’empresa utilitzarà per a la distribució del menjar
d’aquesta licitació, que sigui més nou (matriculació) fins a un màxim de 10 punts ,i per altra
el que sigui menys contaminants en CO 2, obtenint en aquest cas la màxima puntuació els
elèctrics o híbrids fins 5 punts.
Detall: Vehicles més nous:
Matriculats 2017/2018 10 punts
Matriculats 2015/2016 5 punts
Matriculats 2013/2014 2 punts
Vehicles menys contaminats
Elèctric i Híbrids
5 punts
Resta vehicles Benzina i Diesel proporcionalment regla de tres inversa segons emissions de
CO2
6. Responsable del contracte.
Es designa unes persones responsables del contracte que exerciran, a més de les funcions
generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions específiques que, segons les
característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte
administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de garantir la
coordinació entre les diferents persones implicades en el contracte.
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
especifica 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. A banda de totes aquelles
altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest
emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a diferents aspectes
de l’execució del contracte, l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la contractació
i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter
tècnic.
La persona designada per aquest contracte és la senyora Maria Guadalupe Carreras
Gallardo, Directora de l’Escola Maria Felip i Duran o la persona que durant l’execució
del contracte ocupés aquest càrrec.
7. Mesures de contractació pública sostenible.
Les mesures de contractació pública sostenible, que incorpora objectius d’eficiència social i
mediambientals són:
Eficiència social:
1.Oferta anormalment baixa per incompliment de convenis
Criteris mediambientals d’adjudicació:
1.Vehicles nous i menys contaminats per a la distribució del menjat.
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