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Informe

Emès per: Dolors Casassa Font, cap de servei d'Educació
Relatiu a: Valoració de les ofertes presentades per a la contractació del servei de
menjador escolar a través d'un servei de càtering a les escoles bressol
municipals de Girona que no disposen de cuina pròpia: Cavall Fort, El Pont, El
Tren i Garbí .
Antecedents, fets i consideracions:
Amb data 25 de febrer de 2022 s'inicia l'expedient número 2022008148 per a la contractació
de la prestació del servei de menjador escolar a través d'un servei de càtering a les escoles
bressol municipals de Girona que no disposen de cuina pròpia, d'acord amb les
característiques que s'indiquen en el Plec de prescripcions tècniques: Cavall Fort, El Pont,
El Tren i Garbí.
Vista la única oferta presentada per l'empresa Càtering Vilanova SL amb NIF B17 750 746
Fonament jurídic:
D'acord amb els criteris de valoració establerts al 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 i amb les valoracions que consten en l'annex d'aquest
document
Es proposa:
Es donin per avaluats els criteris avaluables de forma automàtica establerts al plec de
clàusules jurídic-administratives i econòmiques particulars reguladores de la contractació del
servei de menjador de les escoles bressol Cavall Fort, Pont, Tren i Garbí, en la forma
expressada a l'annex d'aquest informe i amb els valors totals detallats a continuació, i
segons la puntuació màxima a atorgar (100 PUNTS) per a la valoració d'aquests criteris:
CÀTERING VILANOVA SL: un total de 60 punts.

La cap de servei d'Educació
Dolors Casassa Font
Girona, 24 de maig de 2022
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