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Entitat adjudicadora
Organisme: Ajuntament de la Fuliola
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
Obtenció de documentació i informació: Ajuntament de la Fuliola, Pl. de l’Ajuntament, 1,
25332, La Fuliola, telèfon 973570013, correu electrònic ajuntament@fuliola.cat
Objecte del contracte:
Tipus i descripció: Subministrament del servei de menjador, en la modalitat de càtering del
menjador escolar de l’escola Guillem Isarn i la llar d’infants “Els Barrufets” de la Fuliola. El
servei de menjador consisteix en l’elaboració de menjars en cuines centrals i transportat al
centre escolar diàriament (càtering). Aquesta modalitat no inclou el servei de monitoratge.
Lloc d’execució: la Fuliola
Termini d’execució: de l’01 de setembre de 2018 al 31 de juliol del 2019, prorrogable per un
curs més, és a dir fins a 31 de juliol de 2020.
Tramitació i procediment
Tramitació: simplificat abreujat
Procediment: obert

ddcc5ef2bc944472a2854fd41c2bf273001

Simultàniament, s’efectua convocatòria del procediment obert, tramitació simplificada
abreujada, atenent a l’oferta econòmica més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació,
si bé aquesta s’ajornarà quan sigui necessari en el supòsit que es formulin reclamacions contra
el Plec de condicions.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Per tant, de conformitat amb el que estableix l’article 277.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
s’exposa al públic per un termini de vint dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè es puguin presentar reclamacions.
Si no se’n presenten s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de l’adopció de cap
ulterior acord.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Per resolució de l’alcaldia de data 11 de juliol de 2018, s’ha aprovat l’expedient de contractació
mitjançant procediment obert, tramitació simplificada abreujada, del subministrament del
servei de menjador escolar de l’escola Guillem Isarn i la llar d’infants “Els Barrufets” de la
Fuliola, en la modalitat de càtering.
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ANUNCI SOBRE APROVACIÓ INICIAL D’UN PLEC DE CLÀUSULES I LICITACIÓ D’UN CONTRACTE
DE SUBMINISTRMANET DEL SERVEI DE MENJADOR DE L’ESCOLA GUILLEM ISARN I LA LLAR
D’INFANTS “ELS BARRUFETS” DE LA FULIOLA, EN LA MODALITAT DE CÀTERING

Atès que la durada del contracte s’estableix per un període d’un curs (11 mesos) prorrogable
per un curs més, l’import de la licitació ascendeix a la quantia de 24.790€ IVA no inclòs,
resultant de:
3.542 x 2 cursos (22 mesos) x 3,50€/dinar, IVA no inclòs = 24.790,00€ IVA no inclòs.
Garanties exigibles
No se n’exigeix
Requisits específics del contractista
No s’exigeix classificació
Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i professionals: els que s’estableixen a la
clàusula desena del plec de clàusules administratives particulars.
Presentació de proposicions: dins els 10 dies hàbils comptats a partir de la publicació de
l’anunci en el Perfil del contractant.
Documents a aportar: els assenyalats al Plec de condicions el qual estarà disponible al Perfil
del contractant al qual podeu accedir a través de la seu electrònica de l’Ajuntament:
https://seu-e.cat/web/lafuliola
Obertura d’ofertes: L’obertura de pliques tindrà lloc a la secretaria de l’Ajuntament de la
Fuliola. El dia 31 de juliol de 2018 a les 11:00 hores per l’òrgan de contractació assistit per dues
persones de l’ajuntament, la secretària interina i una persona del departament
d’administració.
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Dinar (+utillatge): 3,50€ IVA no inclòs

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

-

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Per a la determinació de l’import de licitació, es parteix dels següents preus unitaris:

Codi Segur de Validació

Imports del Contracte: El pressupost base de licitació ascendeix a la quantia de vint-i-quatre
mil set-cents noranta-quatre euros (24.794,00€) IVA exclòs.
Aquest preu és una estimació basada en la quantia de dinars servis al menjador escolar els
últims cursos, entre el setembre de 2015 i l’abril de 20018, essent el promig estimat de 3.542
menús cada curs (11 mesos).

Url de validació

Criteris d’adjudicació: oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
- Millor oferta econòmica: fins a 85 punts
- Proposta menús avalada per informe d’un nutricionista: 15 punts

