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EXP. S 05/15
1.- ANTECEDENTS I ÀMBIT.
L’IAS gestiona diferents centres destinants a l’atenció sanitària des de centres
d’atenció primària fins a equipaments de l’àrea de salut mental i
drogodependències, així com centres d’hospitalització convencional, de salut
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mental i sociosanitaria. D’entre aquests centres, l’HOSPITAL SANTA CATERINA
ubicat al Parc Hospitalari Martí i Julià, ostenta un Servei de cuina.
Aquest Servei de Cuina, situat a la planta soterrani (-1) de l’Hospital, té un servei
independent i, per tant, la necessitat de proveir-se de productes alimentaris i
derivats de primera necessitat per tal de confeccionar els diferents àpats dels
pacients.
El Servei de Cuina proveeix als malalts ingressats al centre de l’esmorzar, el
dinar, el berenar i el sopar. Els àpats servits es confeccionen i elaboren al mateix
Servei de Cuina.
2.-OBJECTE DEL PROCEDIMENT I QUANTITATS
L’objecte del procediment és el Subministrament dels grup d’aliments de
VERDURA, AVIRAM I CONILL I D’OLIS per al Servei de Cuina de l’HSC de l’IAS
en un únic lot.
Els conceptes dels aliments i les quantitats estan indicades a l’annex 1 i han estat
calculades en funció dels consums del darrer any.
L’IAS, pot fer un consum superior o inferior de les quantitats indicades sense que
per això es vegin alterades les condicions econòmiques.
La facturació anirà en funció del consum a proveir.
L’expedient contractual s’estipula en un únic lot corresponent als diferents
aliments i conceptes de VERDURA, D’AVIRAM I CONILL I D’OLIS.

3.-VIGÈNCIA
La vigència del contracte s’estipula per el subministrament per aquest exercici
2016 i finalitza el 31/12/2016.
L’import de licitació, és d’un total : 96.732,63€ iva exclòs; pvp de l’iva (4% i
10%) de 7.938,71€; import total iva inclòs 104.671,34€;
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4.- CONDICIONS GENERALS
a.-) el transport fins al Magatzem Central, estarà inclòs en el preu.
b.-) la recepció dels aliments es durà a terme en el Magatzem de cuina de l’IAS
situat a l’Edifici de l’Hosptial Sta. Caterina del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt
C/ Dr. Castany s/n, encara que en casos excepcionals, l’IAS pot indicar una
destinació diferent dins de l’Hospital Sta.Caterina, sense que aquesta
circumstancia faci variar la resta de condicions.
c.-) l’horari de recepció serà de matins, de dilluns a divendres, de 8:00 a 10:00
hores. La recepció dels aliments s’ha de fer amb la presència del personal del
centre que tingui assignades les tasques de recepció i no es donarà validesa a
cap albarà que no tingui el segell del Magatzem de cuina de l’IAS.

d).-DEVOLUCIONS i/o NO CONFORMITATS:
Les devolucions es podran produir per dos motius:
1.-) aliments caducats o en mal estat, identificat a l’arribada de l’expedició.
2.-) referència incorrecte, ja sigui per què els articles no coincideixin amb el
que es sol·licita a la comanda o bé per què arribin més quantitats de les
demanades en la comanda.
En qualsevol dels dos casos L’IAS obrirà una incidència explicant la
situació i enviant-lo per correu electrònic al proveïdor i al departament econòmic
de l’IAS en menys de 48 hores. En el termini d’una setmana, el proveïdor haurà
de comprometre’s a recollir o bé a fer el canvi corresponent i el seu abonament, si
s’escau.

e).-COMANDES:
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L’IAS, mitjançant el seu Departament de Serveis Logístics, es reserva la potestat
de distribuir les comandes de segons les seves necessitats i segons els consums
del seus centres.
Els proveïdors adjudicataris rebran les comandes via correu electrònic o fax.
En els casos que l’IAS ho cregui convenient podrà elaborar un Pla de necessitats
mensuals amb una programació amb les quantitats i dates indicades.
TERMINI: data indicada a la comanda.
f).-RECEPCIÓ:
Les empreses adjudicatàries subministraran els aliments sol·licitat per l’IAS, en la
data indicada a la comanda segons dades presentades en la oferta
L’adjudicatari final està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per
a la realització del mateix. La constitució en móra del mateix, no precisarà
intimació prèvia. Quan l’adjudicatari, per causes imputables al mateix, incorregués
en demora respecte el compliment del termini total, l’IAS podrà actuar amb les
prerrogatives que disposa l’article 196.4 de la LCSP.

g).-NORMATIVA CE:
Tots els queviures ofertats han de complir la legislació vigent i altres normes
tècniques d’aplicació obligada. Cal certificar el corresponent marcatge en la classe
i modalitat pertinents, per a tots i cadascun dels lots oferts.

h).-MOSTRES:
Per tal de avaluar correctament els articles ofertats l’I.A.S. podrà sol·licitar les
mostres que calgui i el proveïdors les haurà de fer arribar en el magatzem de
cuina de l’IAS en el menor espai de temps possible. Les mostres seran sempre
sense càrrec.
i).-GESTIÓ DE FACTURES:
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L’IAS abonarà les factures emeses a 60 dies dia 30 des de la seva recepció i
conformitat pel corresponent Departament.
L’IAS acceptarà les ofertes dels licitadors en el sentit que proposin millores de
pagament a les exposades i, per tant, les valorarà en els criteris d’adjudicació.
j).- CONDICIONS GENÈRIQUES:

El preu total ofertat pel licitador serà sempre sense IVA. L’import de l’IVA
corresponent es detallarà a part.
En l’oferta s’haurà de especificar el preu unitari de cada article, sense que les
unitats de consum indicades per l’IAS multiplicat per el preu unitari superi el import
total previst per a cada article articles i conseqüentment, la suma dels totals de
cada article, no superi el total del lot.
Es podrà realitzar oferta individual per a cada un dels articles, sense la
obligatorietat de fer-ho a el lot complert.

Ràpel: els proveïdors podran ofertar un percentatge de descompte en concepte
de ràpel, sobre el total de la facturació anual del proveïdor que es liquidarà
descomptant el seu import en les darreres factura de l’any mitjançant una nota
d’abonament que realitzarà l’I.A.S., per tal de tenir-ho en compta les ofertes en
aquest sentit es consideraran com a millores i es valoraran dins d’aquest apartant
dels criteris d’adjudicació.
La presentació de les ofertes s’haurà de realitzar de dues formes, per una banda
es complimentarà un fitxer facilitat per l’IAS on apareixeran les dades de
l’empresa així com la seva oferta econòmica per cada article i lot, del resultat de
les dades enregistrades es generarà un llistat amb les dades enregistrades, que
un cop signat s’adjuntarà amb el propi fitxer i formarà part de l’oferta econòmica
que s’ha de presentar en el sobre B.
Les instruccions concretes de enregistrament i llistat es donaran en el moment de
entrega de la documentació del concurs.
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S’adjunta en forma d’annex el llistat de lots i articles
K) RELACIÓ DELS LOTS DE VERDURA, D’AVIRAM I CONILL I D’OLIS DE
L'IAS.
Segons Annex 1.

5.-DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
Fitxa tècnica de cadascun dels articles ofertats en fitxer .pdf amb la declaració
d’al·lèrgens vigent. Es presentarà en suport fitxer pdf, en el mateix moment que es
presentin les ofertes – Epígraf J. – Es requereix un fitxer per a cada fitxa tècnica i
article ofertat, el nom del qual ha d’indicar el codi de producte de l’IAS, la
descripció del producte de IAS i la raó social del proveïdor ofertant.

6.-CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:
Als efectes de valorar les ofertes presentades pels licitadors, l’IAS, mitjançant
aquesta unitat de contractació, utilitzarà els següents criteris d’adjudicació:
1.- El Preu. (50 punts). Es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta econòmica
més favorable, aplicant a les restants ofertes la puntuació que de forma
inversament proporcional resulti. Tot plegat, excloses aquelles proposicions que
siguin desestimades per incompliment dels requeriments bàsics exigits en el plec
tècnic.
Proposta econòmica :
50 punts
Po = 50 x ( OE / Oo )
Essent:
Po = Puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses.
Oo = Preu de l’oferta econòmica de cadascuna de les empreses.
OE = Preu de l’oferta més econòmica.
Les proposicions es qualificaran d’anormals o de desproporcionades, quan la
consideració global de la proposta d’execució de l’objecte contractual del licitador
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o licitadors que concorrin en aquest supòsit sigui inferior al 20% de la mitjana de
les proposicions presentades.
2.- Valoració en millores en prestacions tècniques i funcionals:
-Valoracións objectivables per part dels caps de cuina de l’IAS relatives a: cocció, característiques organolèptiques, textura, mides envàs, etc- i millores
funcionals objectivables respecte al control de qualitat dels productes i aliments.
(20 punts).
-Millores tècniques objectivables per part del servei de dietètica contractat
per l’IAS –al·lèrgens, valoració nutricional, etc.- (7 punts)
-Terminis de pagament. Es valorarà amb la màxima puntuació el termini de
pagament més llarg, aplicant a les restants ofertes la puntuació que de forma
directament proporcional resulti (10 punts).

3.- Altres elements de l’oferta:
-Ràpels. Es valorarà l’oferta del proveïdor en referència al concepte
expressat segons es refereix en l’apartat 4.j) d’aquest Plec de Prescripcions
tècniques (10 punts).
-Origen català dels productes agroalimentaris. Es valorarà l’origen català
dels productes agroalimentaris indicat a la fitxa tècnica indicada a l’apartat 5
d’aquest Plec de Prescripcions (3 punts).
6.- PREGUNTES AL PLEC.
La Direcció de Serveis Generals de l’IAS, com a unitat de contractació, delega a la
persona de contacte següent: Sr. Viçens Lloret i Alba, adscrit al Departament de
Serveis Logístics de l’IAS, amb telèfon 972 18 26 00 (ext. 1084) de dilluns a
divendres de 9 a 14hores, amb qui els licitadors poden departir dubtes, aclariments
tècnics, sobre les Prescripcions tècniques descrites.
També si les consultes, aclariments o dubtes són en relació a l’enregistrament i
impressió de les ofertes en suport informàtic, es pot contactar amb el departament
logístic, al telèfon 972 18 90 07, de dilluns a divendres de 9 a 14 h, amb el Sr.
Josep Roura..
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Pel que fa a qüestions jurídiques o dubtes a l’hora de presentar la documentació
personal/administrativa o tècnica, d’acord amb el Plec de Clàusules
Administratives de l’expedient, es pot contactar amb la Responsable de l’Oficina
de Contractació, Sra. M. Jesús Costa Serra: mariajesus.costa@ias.scs.es

Josep Sánchez i Luque.
Direcció de Serveis Generals.
Girona, 16 de novembre de 2015.

8

