INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR I D’INICI D’EXPEDIENT PER AL
CONTRACTE DE SERVEIS DE CÀTERING PER ALS SEMINARIS I WORKSHOPS QUE ORGANITZA EL
CENTRE DE RECERCA EN ECONOMIA INTERNACIONAL (CREI), AMB L’APLICACIÓ DE MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
__________________________________________________________________________________
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
1.1 Constitueix l’objecte d’aquest contracte el servei de càtering per als seminaris i workshops (en
endavant “seminaris”) que organitza el Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI), amb
l’aplicació de mesures de contractació pública sostenible.
1.2 Divisió en lots del contracte:
L’objecte del contracte es divideix en els lots següents:
- Lot 1: servei de dinar (entrepans). Aquest servei consisteix en un dinar format per un entrepà
per persona i unes postres (fruita i/o altres postres). El preu s’estableix per persona.
- Lot 2: servei de dinar (menú). Aquest servei consisteix en un menú bufet format per 3
primers, 2 segons i 2 postres. El preu s’estableix per persona. En funció del tipus de plats
s’estableixen dos sublots:
‐ Sublot a): servei de dinar (menú fred) d’acord amb les característiques pròpies del Lot
2 i consistent en plats freds.
‐ Sublot b): servei de dinar (menú calent) d’acord amb les característiques pròpies del
Lot 2. Haurà d’incloure com a mínim 3 plats calents (1 primer i els 2 segons).
La divisió en lots i sublots de l’objecte del contracte es realitza en base als diferents tipus de servei de
càtering que precisa el CREI per a l’organització dels seus seminaris.
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes
(CPV) és la següent:
Codis CPV:
‐
‐
‐
‐

55321000‐0 Serveis de subministrament de menjar.
55520000‐1 Serveis d’entrega de menjars des de l’exterior.
55521200‐0 Serveis d’entrega de menjars.
55523000‐2 Serveis d’entrega de menjars per a altres empreses i institucions.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT
La necessitat de la contractació es justifica en el fet que el CREI, en l’exercici de la seva activitat,
celebra al llarg del curs acadèmic una sèrie de seminaris al voltant del migdia. Atès l’horari d’aquests
seminaris, el CREI posa a disposició dels assistents l’opció de poder dinar durant la realització dels
mateixos, fet que genera la necessitat al CREI de dotar‐se d’aquests àpats i menjars. Atès que el CREI
no disposa de mitjans materials ni mitjans personals per tal de generar de mutu propi els àpats i
menjars a oferir als assistents als seminaris, es produeix la necessitat de contractar un servei de
càtering regular.
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3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
S’estableix un pressupost màxim de licitació en base a preus unitaris per un import de:
Pressupost de licitació IVA exclòs: 31.000,00 euros.
IVA: 3.100,00 €.
Pressupost de licitació IVA inclòs: 34.100,00 euros.
El pressupost de licitació es desglossa de la forma següent:
Seminaris
màx. en 2
anys
durada

Màx.
persones
per
seminari

Preu/
menú
màxim

Pressupost
licitació lot
IVA exclòs

IVA

Pressupost
licitació IVA
inclòs

100

25

5€

10.000,00 €

1.000,00 €

11.000,00 €

Sublot a):
Menú fred

20

20

15 €

6.000,00 €

600,00 €

6.600,00 €

Sublot b):
Menú
calent

30

20

25 €

15.000,00 €

1.500,00 €

16.500,00 €

31.000,00 €

3.100,00 €

34.100,00 €

Lot
Lot 1:
Servei dinar
(entrepans)
Lot 2:
Servei dinar
(menú)

Total

El nombre de màxim de sessions previstes així com el nombre màxim de persones previstes per
sessió són estimacions i, en cap cas, constitueixen un volum mínim de facturació garantit al
contractista.
‐

Determinació del preu:
‐ El preu del contracte s’ha determinat en base al preu de mercat, d’acord amb les
necessitats que es detallen en el Plec de Prescripcions Tècniques i amb els preus unitaris
que s’indiquen en el quadre anterior.

‐

D’acord amb el que disposa l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte és de
74.400,00 euros, IVA exclòs, atès que al pressupost de licitació (31.000,00 €) es preveuen
modificacions del contracte de fins a un 20% (6.200,00 €), i atès que es preveuen dues anualitats
de pròrroga (31.000,00 €) i una opció de modificació en els anys de pròrroga de fins a un 20%
(6.200,00 €).

‐

No procedeix la revisió de preus d’acord a l’establert als articles 4 i 5 de la Llei 2/2015, de 30 de
març, de desindexació de l’economia espanyola.
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4. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida D/2260005 del
pressupost vigent del CREI.
L’adjudicació en les anualitats futures restarà condicionada a l’existència de crèdit suficient en els
pressupostos del CREI objecte d’aprovació per aquelles anualitats.
5. TERMINI DE DURADA
El termini de durada del contracte s’estableix en dos anys.
El contracte es podrà prorrogar fins a un màxim de dues anualitats addicionals a les dues inicials. La
pròrroga del contracte es podrà acordar de forma anual.
6. LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
Instal∙lacions del CREI al carrer Ramon Trias Fargas, 25‐27, 08005, de Barcelona.
7. PROGRAMA DE TREBALL
No procedeix l’entrega de programa de treball per part del contractista.
8. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Es proposa la tramitació de l’expedient mitjançant procediment obert i per tramitació ordinària.
9. ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA
‐

La solvència econòmica i financera de l’empresari es pot acreditar per un o diversos dels mitjans
següents, d’entre els establerts a l’article 87.1 de la LCSP:
‐

‐

Declaració sobre el volum anual de negocis i, si s’escau, sobre el volum de negocis en
l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, dels últims 3 anys. El volum
anual de negocis del millor exercici, dins dels tres últims disponibles, haurà de ser igual
o superior als següents imports:
‐ Lot 1: 36.000,00 €
‐ Lot 2:
‐ Sublot a): 21.600,00 €
‐ Sublot b): 54.000,00 €

La solvència tècnica o professional dels empresaris s’ha d’apreciar tenint en compte els seus
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, cosa que es pot acreditar, segons
l’objecte del contracte, pel mitjà següent:
‐

Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims 3 anys que inclogui
import, dates i destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs efectuats s’acrediten
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari és una
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entitat del sector públic o, quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari; si s’escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan
de contractació per l’autoritat competent. En l’any de major execució, els licitadors
hauran d’acreditar amb aquests certificats un import mínim igual o superior als següents
imports:
‐ Lot 1: 36.000,00 €
‐ Lot 2:
‐ Sublot a): 21.600,00 €
‐ Sublot b): 54.000,00 €
Quan els licitadors siguin empreses de nova creació, entenent que ho són aquelles que tinguin
una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà a través dels següents
mitjans:
‐

‐

Declaració del legal representant de l’empresa indicant el personal tècnic o organismes
tècnics, estiguin o no integrats en l’empresa, dels que disposarà per a l’execució dels
serveis, acompanyada de la documentació acreditativa corresponent, quan li sigui
requerida pel CREI.
Declaració del legal representant de l’empresa indicant la maquinària i equip tècnic del
que es disposarà per a l’execució dels serveis, acompanyada de la documentació
acreditativa corresponent, quan li sigui requerida pel CREI.

10. RECEPCIÓ DEL CONTRACTE
Dins el mes següent a la finalització del contracte el responsable del contracte realitzarà l’acte formal
i positiu de recepció conforme la prestació objecte del contracte s’ha dut de forma satisfactòria
d’acord amb els plecs.
11. SISTEMA DE FACTURACIÓ
L’adjudicatari presentarà factures mensuals, per període vençut, per tots aquells serveis que hagi
prestat en el mes de referència. Les factures, en caràcter previ al seu abonament, hauran de ser
conformades pel responsable del contracte.
12. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE LES PROPOSICIONS
Els criteris d’adjudicació, i la seva ponderació, seran els següents:
A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. Lot 1.
a) Criteris a valorar de forma automàtica: fins a un màxim de 50 punts.
‐

Oferta econòmica: La puntuació màxima que els licitadors poden obtenir és de 40 punts.
En les seves propostes, les empreses licitadores hauran d’indicar quin és el preu per menú que
ofereixen, segons el lot o sublots als quals es presentin.
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En base a aquest preu unitari, la puntuació màxima que els licitadors poden obtenir és de 40
punts. En aquest sentit, s’atorgaran 40 punts a l’empresa que hagi ofert el preu més baix i a la
resta d’empreses s’atorgarà una puntuació proporcional respecte a la més econòmica, de
conformitat amb la fórmula següent:

40 x M

-

P=
Of
-

P: puntuació obtinguda
M: millor oferta presentada (l’oferta més
econòmica en relació als preus de cada lot o
sublot)
Of: preu que ofereix el licitador que es valora

En l’execució del contracte, la facturació es realitzarà en base a aquest preu ofert.
‐

Ingredients ecològics: la puntuació màxima que els licitadors poden obtenir és de 5 punts. Els
licitadors hauran d’indicar en les seves ofertes el nombre d’ingredients ecològics que es
comprometen a integrar en els seus menús setmanals. S’assignaran 5 punts a l’oferta que
proposi un major nombre d’ingredients ecològics i a la resta d’empreses s’atorgarà una
puntuació proporcional, de manera anàloga a la fórmula emprada per a calcular la puntuació de
l’oferta econòmica.
Els ingredients ecològics hauran de disposar de segell ecològic reconegut.
En l’execució del contracte, l’incompliment del nombre d’ingredients ecològics a integrar en els
menús setmanals, declarat en la proposta, generarà el dret a resoldre el contracte per part de
l’òrgan de contractació.

‐

Ingredients de proximitat: la puntuació màxima que els licitadors poden obtenir és de 5 punts.
Els licitadors hauran d’indicar en les seves ofertes el nombre d’ingredients de proximitat,
demostrable mitjançant traçabilitat documentada, que es comprometen a integrar en els seus
menús setmanals. S’assignaran 5 punts a l’oferta que proposi un major nombre d’ingredients de
proximitat i a la resta d’empreses s’atorgarà una puntuació proporcional, de manera anàloga a la
fórmula emprada per a calcular la puntuació de l’oferta econòmica.
La proximitat dels productes haurà de poder ser demostrable mitjançant traçabilitat
documentada, d’acord a l’establert al Decret 24/2016, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la
venda de proximitat de productes agroalimentaris.
En l’execució del contracte, l’incompliment del nombre d’ingredients de proximitat a integrar en
els menús setmanals, declarat en la proposta, generarà el dret a resoldre el contracte per part de
l’òrgan de contractació.

b) Criteris a valorar mitjançant un judici de valor: la puntuació màxima serà de 50 punts.
‐

Descripció del servei: La puntuació màxima que els licitadors poden obtenir és de 25 punts.
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Les empreses licitadores en les seves propostes tècniques hauran de presentar una memòria
descriptiva de la metodologia i procediments de prestació del servei.
La memòria descriptiva haurà de desenvolupar, com a mínim, la proposta de la licitadora
envers els elements següents:
Descripció dels menús:
- Fitxes d’elaboració dels entrepans i fitxa dietètica, d’acord amb les característiques
establertes al Plec de Prescripcions Tècniques. S’aportarà informació detallada sobre
la composició de cada entrepà i postres proposats (10 punts).
Funcionament i qualitat del servei:
- Descripció detallada dels mitjans materials i instal∙lacions amb què es compta per la
producció dels menús (2 punts).
- Descripció del procés de producció de menús amb especial incidència en la
descripció dels sistemes per garantir la seguretat i qualitat alimentària (3 punts).
- Descripció dels materials i estris que s’emprin per a servir els menús i mantenir‐los a
la temperatura adequada (2 punts).
- Explicació sobre el tractament dels excedents de menjar, en cas que se’n produeixin,
i/o altres eines per a evitar el malbaratament alimentari (2 punts).
- Mecanismes interns que adopti l’empresa per garantir la qualitat dels aliments i la
qualitat en la prestació del servei de càtering (3 punts).
- Proposta de desenvolupament de processos d’avaluació de la qualitat del servei (3
punts).
Es valorarà amb una puntuació superior a aquella proposta que presenti els menús de
qualitat superior, que presenti una varietat més àmplia de menús de qualitat, que permeti
constatar una qualitat superior dels productes objecte dels menús, i que permeti garantir
una major qualitat en la prestació del servei.
Es fa expressa advertència al fet que en la proposta tècnica que es presenti no podrà constar
informació que faci referència a paràmetres susceptibles de ser avaluats pels criteris
automàtics previstos a la present licitació.
‐

Tast: La puntuació màxima que els licitadors poden obtenir és de 25 punts.
Un cop oberts els sobres A i B de la licitació que contindran la documentació general i la
documentació relativa a la proposta a avaluar per mitjà de criteris subjectes a judici de valor,
amb una antelació mínima de 7 dies, la Mesa de contractació comunicarà a cada un dels
licitadors un dia i una hora per a que aquests presentin el servei de càtering al qual han
licitat. Aquest servei serà com una “prova‐pilot” i haurà de realitzar‐se amb les mateixes
condicions que si el concurs s’hagués resolt a favor de l’empresa licitadora.
L’assignació de sessions per a realitzar la prova pilot es realitzarà mitjançant sorteig.
En el cas que, donat el nombre de licitadors que han presentat proposta per a cada un dels
lots fos superior al nombre de sessions previstes des del dia de l’obertura dels sobres A i fins
a 31 de desembre de 2019, es convocarien en una mateixa prova‐pilot al nombre de
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licitadors necessaris per a poder haver finalitzat tots els tasts abans de 31 de desembre de
2019. En aquest cas, l’òrgan de contractació emetria instruccions específiques al respecte, les
quals serien adjuntades a la comunicació de dia i hora del tast.
Les empreses licitadores hauran de prestar el servei de càtering d’acord amb les condicions
establertes en la memòria tècnica de descripció del servei.
Els participants en el seminari del CREI objecte del tast valoraran el servei prestat amb
puntuacions de 0 a 10, d’acord amb els criteris següents:
-

-

-

Qualitat dels productes presentats: (10 punts)
‐ Qualitat de l’entrepà.
‐ Pa de qualitat.
‐ Farcit de qualitat.
‐ Qualitat de les postres.
Presentació dels menús: (5 punts)
‐ Presentació de l’entrepà.
‐ Presentació de les postres.
Quantitat per plat: (10 punts)
‐ Quantitat de l’entrepà.
‐ Quantitat de les postres.
‐ Quantitat del menú en conjunt.

Cada subapartat es valorarà amb una puntuació de 0 a 10. S’obtindrà la nota de cada apartat
(qualitat dels productes presentats, presentació dels menús i quantitat per plat) calculant la
mitjana dels seus subapartats d’entre totes les valoracions realitzades al seminari. Finalment,
s’obtindrà la valoració final del tast d’acord amb les puntuacions màximes indicades per a
cada apartat.
Es valorarà amb una puntuació superior aquelles propostes en les quals la presentació dels
menús tingui una millor qualitat, la que presenti unes millors condicions de funcionalitat i
comoditat, i la que permeti constatar una major qualitat i quantitat en els plats.
La qualitat en els productes i la quantitat en els plats que les licitadores emprin per a dotar‐
se de la puntuació en aquest criteri haurà de ser la mateixa qualitat i quantitat que en cas de
resultar adjudicatàries emprin en l’execució del contracte. En cas de no mantenir qualitat i
quantitat del tast, la contractista restarà subjecta a les penalitats previstes en el plec.
Les empreses licitadores podran facturar dintre del mes següent a la notificació de la
resolució d’adjudicació del contracte els àpats i menjars que presentin en la realització del
tast, aplicant el preu unitari que hauran ofert en la seva proposta, un cop aquest s’hagi
realitzat, i un cop s’hagin obert els sobres que continguin l’oferta econòmica.

B) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. Lot 2.
a) Criteris a valorar de forma automàtica: fins a un màxim de 60 punts.
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‐

Oferta econòmica: La puntuació màxima que els licitadors poden obtenir és de 40 punts
En les seves propostes, les empreses licitadores hauran d’indicar quin és el preu per menú que
ofereixen, segons el lot o sublots als quals es presentin.
En base a aquest preu unitari, la puntuació màxima que els licitadors poden obtenir és de 40
punts. En aquest sentit, s’atorgaran 40 punts a l’empresa que hagi ofert el preu més baix i a la
resta d’empreses s’atorgarà una puntuació proporcional respecte a la més econòmica, de
conformitat amb la fórmula següent:

40 x M

-

P=
Of
-

P: puntuació obtinguda
M: millor oferta presentada (l’oferta més
econòmica en relació als preus de cada lot o
sublot)
Of: preu que ofereix el licitador que es valora

En l’execució del contracte, la facturació es realitzarà en base a aquest preu ofert.
‐

Ingredients de temporada: la puntuació màxima que els licitadors poden obtenir és de 5 punts.
Els licitadors hauran d’indicar en les seves ofertes el nombre d’ingredients de temporada que es
comprometen a integrar en els seus menús setmanals. S’assignaran 5 punts a l’oferta que
proposi un major nombre d’ingredients de temporada i a la resta d’empreses s’atorgarà una
puntuació proporcional, de manera anàloga a la fórmula emprada per a calcular la puntuació de
l’oferta econòmica.
El calendari d’aliments de temporada de referència serà el publicat per el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
En l’execució del contracte, l’incompliment del nombre d’ingredients de temporada a integrar en
els menús setmanals, declarat en la proposta, generarà el dret a resoldre el contracte per part de
l’òrgan de contractació.

‐

Ingredients ecològics: la puntuació màxima que els licitadors poden obtenir és de 5 punts. Els
licitadors hauran d’indicar en les seves ofertes el nombre d’ingredients ecològics que es
comprometen a integrar en els seus menús setmanals. S’assignaran 5 punts a l’oferta que
proposi un major nombre d’ingredients ecològics i a la resta d’empreses s’atorgarà una
puntuació proporcional, de manera anàloga a la fórmula emprada per a calcular la puntuació de
l’oferta econòmica.
Els ingredients ecològics hauran de disposar de segell ecològic reconegut.
En l’execució del contracte, l’incompliment del nombre d’ingredients ecològics a integrar en els
menús setmanals, declarat en la proposta, generarà el dret a resoldre el contracte per part de
l’òrgan de contractació.

‐

Ingredients de proximitat: la puntuació màxima que els licitadors poden obtenir és de 5 punts.
Els licitadors hauran d’indicar en les seves ofertes el nombre d’ingredients de proximitat,
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demostrable mitjançant traçabilitat documentada, que es comprometen a integrar en els seus
menús setmanals. S’assignaran 5 punts a l’oferta que proposi un major nombre d’ingredients de
proximitat i a la resta d’empreses s’atorgarà una puntuació proporcional, de manera anàloga a la
fórmula emprada per a calcular la puntuació de l’oferta econòmica.
La proximitat dels productes haurà de poder ser demostrable mitjançant traçabilitat
documentada, d’acord a l’establert al Decret 24/2016, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la
venda de proximitat de productes agroalimentaris.
En l’execució del contracte, l’incompliment del nombre d’ingredients de proximitat a integrar en
els menús setmanals, declarat en la proposta, generarà el dret a resoldre el contracte per part de
l’òrgan de contractació.
‐

Ingredients de comerç just: la puntuació màxima que els licitadors poden obtenir és de 5 punts.
Els licitadors hauran d’indicar en les seves ofertes el nombre d’ingredients de comerç just que es
comprometen a integrar en els seus menús setmanals. S’assignaran 5 punts a l’oferta que
proposi un major nombre d’ingredients de comerç just, degudament acreditats, i a la resta
d’empreses s’atorgarà una puntuació proporcional, de manera anàloga a la fórmula emprada per
a calcular la puntuació de l’oferta econòmica.
La condició d’ingredients de comerç just d’acord amb la Resolució del Parlament Europeu sobre
Comerç Just i Desenvolupament (T6‐0320/2006) haurà de ser demostrable a través de les
etiquetes pertinents.
En l’execució del contracte, l’incompliment del nombre d’ingredients de comerç just a integrar
en els menús setmanals, declarat en la proposta, generarà el dret a resoldre el contracte per part
de l’òrgan de contractació.

b) Criteris a valorar mitjançant un judici de valor: la puntuació màxima serà de 40 punts.
‐

Descripció del servei: La puntuació màxima que els licitadors poden obtenir és de 20 punts.
Les empreses licitadores en les seves propostes tècniques hauran de presentar una memòria
descriptiva de la metodologia i procediments de prestació del servei.
La memòria descriptiva haurà de desenvolupar, com a mínim, la proposta de la licitadora
envers els elements següents:
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Descripció dels menús:
- Fitxes d’elaboració dels plats, fitxa dietètica i confecció del menú. S’aportarà
informació detallada sobre com es confeccionaran els menús setmanals, compostos
per un menú bufet, d’acord amb les característiques establertes al Plec de
Prescripcions Tècniques per a cada sublot (10 punts).
Funcionament i qualitat del servei:
- Descripció detallada dels mitjans materials i instal∙lacions amb què es compta per la
producció dels menús (1 punt).
- Descripció del procés de producció de menús amb especial incidència en la
descripció dels sistemes per garantir la seguretat i qualitat alimentària (1 punt).
- Descripció dels materials i estris que s’emprin per a servir els menús i mantenir‐los a
la temperatura adequada (2 punts).
- Explicació sobre el tractament dels excedents de menjar, en cas que se’n produeixin,
i/o altres eines per a evitar el malbaratament alimentari (2 punts).
- Mecanismes interns que adopti l’empresa per garantir la qualitat dels aliments i la
qualitat en la prestació del servei de càtering (2 punts).
- Proposta de desenvolupament de processos d’avaluació de la qualitat del servei (2
punts).
Es valorarà amb una puntuació superior a aquella proposta que presenti els menús de
qualitat superior, que presenti una varietat més àmplia de menús de qualitat, que permeti
constatar una qualitat superior dels productes objecte dels menús, i que permeti garantir
una major qualitat en la prestació del servei.
Es fa expressa advertència al fet que en la proposta tècnica que es presenti no podrà constar
informació que faci referència a paràmetres susceptibles de ser avaluats pels criteris
automàtics previstos a la present licitació.
‐

Tast: La puntuació màxima que els licitadors poden obtenir és de 20 punts.
Un cop oberts els sobres A de la licitació que contindran la documentació general i la
documentació relativa a la proposta a avaluar per mitjà de criteris subjectes a judici de valor,
amb una antelació mínima de 7 dies, la Mesa de contractació comunicarà a cada un dels
licitadors un dia i una hora per a que aquests presentin el servei de càtering al qual han
licitat. Aquest servei serà com una “prova‐pilot” i haurà de realitzar‐se amb les mateixes
condicions que si el concurs s’hagués resolt a favor de l’empresa licitadora.
L’assignació de sessions per a realitzar la prova pilot es realitzarà mitjançant sorteig.
En el cas que, donat el nombre de licitadors que han presentat proposta per a cada un dels
lots fos superior al nombre de sessions previstes des del dia de l’obertura dels sobres A i fins
a 31 de desembre de 2019, es convocarien en una mateixa prova‐pilot al nombre de
licitadors necessaris per a poder haver finalitzat tots els tasts abans de 31 de desembre de
2019. En aquest cas, l’òrgan de contractació emetria instruccions específiques al respecte, les
quals serien adjuntades a la comunicació de dia i hora del tast.
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Les empreses licitadores hauran de prestar el servei de càtering d’acord amb les condicions
establertes en la memòria tècnica de descripció del servei.
Els participants en el seminari del CREI objecte del tast valoraran el servei prestat amb
puntuacions de 0 a 10, d’acord amb els criteris següents:
-

-

-

Qualitat dels productes presentats: (10 punts)
‐ Qualitat del menú.
‐ Originalitat del menú.
‐ Composició equilibrada del menú.
‐ Temperatura dels plats calents (en el cas de sublot b)).
Presentació dels menús: (7 punts)
‐ Presentació dels menús.
‐ Comoditat dels menús.
Quantitat per plat: (3 punts)
‐ Quantitat dels primers i segons.
‐ Quantitat de les postres.
‐ Quantitat del menú en conjunt.

Cada subapartat es valorarà amb una puntuació de 0 a 10. S’obtindrà la nota de cada apartat
(qualitat dels productes presentats, presentació dels menús i quantitat per plat) calculant la
mitjana dels seus subapartats. Finalment, s’obtindrà la valoració final del tast d’acord amb les
puntuacions màximes indicades per a cada apartat.
Es valorarà amb una puntuació superior aquelles propostes en les quals la presentació dels
menús tingui una millor qualitat, la que presenti unes millors condicions de funcionalitat i
comoditat, i la que permeti constatar una major qualitat i quantitat en els plats.
La qualitat en els productes i la quantitat en els plats que les licitadores emprin per a dotar‐
se de la puntuació en aquest criteri haurà de ser la mateixa qualitat i quantitat que en cas de
resultar adjudicatàries emprin en l’execució del contracte. En cas de no mantenir qualitat i
quantitat del tast, la contractista restarà subjecta a les penalitats previstes en el plec.
Les empreses licitadores podran facturar el tast, aplicant el preu unitari que hauran ofert en la seva
proposta, un cop aquest s’hagi realitzat, i un cop s’hagin obert els sobres que continguin l’oferta
econòmica.
13. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els
seus termes, tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte.
El material i els envasos en què s’entreguin els productes dels menús hauran de ser obligatòriament
reciclables i no podran contenir plàstics.
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14. GARANTIES EXIGIBLES:
‐

Garantia provisional: no serà necessària la constitució de garantia provisional per concórrer
al procediment.

‐

Garantia definitiva: 5% sobre el pressupost de licitació.

15. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia dels serveis serà d’un mes a comptar des de la finalització del contracte.
Transcorregut aquest termini sense que hi hagi cap responsabilitat per part del contractista es
cancel∙larà o es retornarà la garantia definitiva.
16. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Per tal de supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitzarà correctament, es
designa com a responsable del contracte a la persona que ostenta el càrrec de Gerent del CREI.
17. SUBCONTRACTACIÓ
L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte.
L’adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt
tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure els
subcontractes, i ha d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, les
dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i ha de justificar
suficientment l’aptitud d’aquest per executar‐la per referència als elements tècnics i humans de què
disposa i a la seva experiència, i ha d’acreditar que aquest no està incurs en prohibició de contractar.
18. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
Es preveu que el contracte es pugui modificar fins a un màxim del 20% per les causes que a
continuació s’indiquen:
-

-

Celebració de seminaris, actes o esdeveniments no previstos en el moment de la licitació que
puguin requerir d’una tipologia de serveis de càtering adjudicada en algun dels lots objecte
del present contracte.
Augment de les necessitats de servei derivat de l’augment del nombre de persones assistents
als seminaris d’acord al nombre estimat màxim previst en el present.

19. PENALITATS
1. L’adjudicatària haurà de rescabalar a l’entitat contractant o al personal que en depèn pels danys i
indemnitzar‐la pels perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les obligacions
resultants de l’adjudicació. Igualment serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats a terceres
persones durant l’execució del contracte.
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2. En els supòsits d’incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides per
l’adjudicatària, l’entitat contractant podrà resoldre el contracte o compel∙lir‐lo al compliment del
mateix.
3. L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals, donarà lloc a la imposició
de penalitzacions. La tipificació de les faltes als efectes del present contracte, es descriuen a
continuació:
Lleus:
-

Manca de col∙laboració amb el personal de l’entitat contractant.
L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no
constitueixi falta greu.
No avisar a l’entitat contractant de la incorporació de personal nou o si es produeixen canvis.
Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com a lleus per
la seva normativa específica.

Greus:
-

-

La resistència als requeriments efectuats per l’entitat contractant, o la seva inobservança.
L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no
constitueixi falta molt greu.
No disposar de personal suplent per a un determinat servei.
Realitzar una jornada de treball superior a la permesa laboralment, i en cas que això succeís
per eventualitat, no informar a l’entitat contractant.
Permetre per acció o omissió, l’accés a dependències de l’entitat contractant, a persones
alienes al servei contractat.
La manca de lliurament, en temps i forma, de tota la informació respecte de la prestació del
servei que li hagi estat sol∙licitada per l’entitat contractant.
Reincidència en la comissió de faltes lleus.
Manca de cobertura del servei durant un període de temps, per inexistència de personal
suplent o altres causes, sempre que no sigui incompliment molt greu.
L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscs laborals, i en especial, les del pla de seguretat i
salut en les prestacions, qualificats com a Greus per la seva normativa específica.
L’incompliment en els àpats a entregar del nombre d’ingredients de temporada, ecològics,
comerç just i proximitat, en el seu cas, que s’hagin declarat en la oferta.
L’incompliment en els àpats que s’entreguin dels estàndards de qualitat i quantitat que
presentés la proposta de la contractista en el tast realitzat en seu de la licitació.

Molt greus:
-

Incompliment de la prestació del servei, bé sigui per abandonament o d’altres causes.
Passivitat, deixament i desídia en la realització del servei.
La resistència als requeriments efectuats per l’entitat contractant, o la seva inobservança,
quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
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-

-

-

La utilització de sistemes de treball, elements, materials, maquinària o personal diferents als
previstos en els Plecs i en les ofertes de l’adjudicatària, si s’escau, quan produeixi un perjudici
molt greu.
No posar a disposició personal per a l’execució dels serveis mínims establerts.
Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau.
Falsejament de les prestacions consignades per l’adjudicatària a la factura.
Reincidència en faltes greus.
Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni formació prèvia.
Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com a molt
greus per la seva normativa específica, i en especial de les del Pla de seguretat i salut en les
prestacions.
L’incompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les prestacions.

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència a l’adjudicatària perquè pugui formular les
al∙legacions que estimi pertinents i l’òrgan de contractació de l’entitat contractant resoldrà.
4. Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no
produeixi resolució del contracte, l’entitat contractant podrà aplicar les sancions següents, graduades
en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
-

Faltes MOLT GREUS: fins al 3% de l’import del contracte
Faltes GREUS: fins a l’1% de l’import del contracte
Faltes LLEUS: fins al 0,5% de l’import del contracte

L’import de les penalitzacions podrà fer‐se efectiu mitjançant la seva deducció en la factura/ les
factures que s’hagi/n d’abonar a l’adjudicatària.
L’entitat contractant es reserva el dret de resoldre el contracte per reiteració en les
deficiències d’execució del servei, si s’apliquen
20. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE
En la present licitació es configuren les següents obligacions com a essencials del contracte:
-

El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en
tots els seus termes, tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte.

-

El material i els envasos en què s’entreguin els productes dels menús hauran de ser
obligatòriament reciclables i no podran contenir plàstics.

-

Aquelles obligacions del present informe i del plec tècnic a les que específicament se’ls hi
atribueixi el caràcter d’obligació contractual essencial.

21. PROTECCIÓ DE DADES I CLÀUSULES DE CONFIDENCIALITAT
Es preveu que el contracte no contingui dades de caràcter personals susceptibles de protecció legal.
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22. POSSIBILITAT DE VARIANTS
No es preveu que les empreses licitadores puguin presentar variants en les seves propostes.

(Signatura)
Anna Rios
Gerent
Barcelona, 21 d’octubre de 2019
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