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ANUNCI DE LICITACIÓ D’UN CONTRACTE DEL SERVEI DE REPARTIMENT
D'ÀPATS A DOMICILI ADREÇATS A PERSONES MAJORS DE 64 ANYS I
PERSONES DEPENDENTS QUE VISQUIN A GIRONA, I ALS SERVEIS DE
MENJADOR PER A LA GENT GRAN A LA CIUTAT DE GIRONA, RESERVAT A
CENTRES ESPECIALS DE TREBALL

De conformitat amb l’Acord de Junta de Govern Local de 15 març del 2019, per mitjà del present anunci
s’efectua la convocatòria del procediment, atenent a una pluralitat de criteris de valoració de les ofertes,
per a l’adjudicació de la contractació DEL SERVEI DE REPARTIMENT D'ÀPATS A DOMICILI
ADREÇATS A PERSONES MAJORS DE 64 ANYS I PERSONES DEPENDENTS QUE VISQUIN A
GIRONA, I ALS SERVEIS DE MENJADOR PER A LA GENT GRAN A LA CIUTAT DE GIRONA,
RESERVAT A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, d'acord amb les condicions que s'enumeren:

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Girona
b) Número d’identificació: P1708500B
c) Dependència que tramita l'expedient: Àrea d’Hisenda i Règim Interior. Servei de Contractació i
Compres
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
e) Número d'expedient: 2019006897

2. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Girona. Servei de Contractació i Compres.
b) Domicili: Plaça del Vi, número 1.
c) Localitat: Girona
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972 419 021
f) Fax: 972 419 495
g) Adreça electrònica: contractacioicompres@ajgirona.cat
h) Perfil del contractant: http//:contractaciopublica.gencat.cat/perfil/girona/customProf
i) Horari d’atenció: de dilluns a divendres de les 9:00 hores a les 14:00 hores
j) Data límit d’obtenció de documentació i informació: Els interessats en el procediment de licitació
podran sol·licitar informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, la qual es
facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat per la presentació d’ofertes, sempre que
l’hagin demanat almenys dotze dies abans del transcurs del termini de presentació d’ofertes.
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3. Objecte del contracte
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a) Descripció de l’objecte El contracte té per objecte la prestació, per part de l'empresa adjudicatària, del
servei de repartiment d'àpats a domicili adreçat a persones majors de 64 anys i persones dependents que
visquin a Girona, i dels serveis de menjadors per a la gent gran a la ciutat de Girona.
Consisteix en l'elaboració i el transport dels àpats al domicili de les persones usuàries i els menjadors per
a la gent gran, segons el règim previst en el plec de prescripcions tècniques.
Els serveis consistiran en el següent:
a) Servei de repartiment d'àpats a domicili, adreçat a les persones majors de 64 anys amb dependència
temporal o permanent i manca de suport familiar i social que tenen dificultats a causa de la manca
d'autonomia a l'hora de seguir una alimentació correcta.
Els usuaris del servei d'àpats a domicili seran determinats per l'Ajuntament, d'acord amb la proposta
tècnica presentada per els/les treballadors/es socials dels Serveis Bàsics d'Atenció Social i del Servei
d'Atenció a la Gent Gran i les Dependències del mateix Ajuntament, d'acord amb la disponibilitat
pressupostària municipal.
L’empresa adjudicatària estarà obligada a acceptar la relació inicial d'usuaris del servei d’àpats a domicili
amb les corresponents propostes personalitzades, així com les variacions que es puguin produir en
aquesta relació al llarg del desplegament del contracte. En aquest contracte es contempla una
contractació màxima de 180 àpats bàsics mensuals i 750 àpats complerts mensuals.
La prestació del servei es realitzarà, pel que fa al servei d'àpats a domicili a l'entorn habitual de residència
de les persones a les que els Serveis Bàsics d'Atenció Social i el Servei d'Atenció a la Gent Gran i les
Dependències d'aquest Ajuntament hagin assignat la prestació dels serveis, tal com es detalla en el plec
de prescripcions tècniques particulars.

b) Servei de Menjador de Santa Eugènia i Servei de Menjador de Barri Vell, adreçats a les persones grans
residents a Girona, majors de 60 anys que siguin perceptores de pensiones incompatibles amb el treball.
També podran ser usuàries del servei les persones amb edat compresa entre els 55 i els 60 anys, amb el
mateix tipus de pensió que els anteriors, sempre que sigui a proposta de un/a treballador/a social.
L'Ajuntament de Girona te dos menjadors socials adreçats a les persones grans de la ciutat, un ubicat al
barri de Santa Eugènia, amb una capacitat per a 32 persones diàriament i l'altre al Barri Vell-Mercadal,
amb una capacitat de 20 persones.
Podran ser usuàries del servei de menjador per a gent gran, les persones que compleixin les condicions
d'edat i socials indicades.
En el servei de menjador de Santa Eugènia es preveu una contractació màxima de 704 àpats bàsics
mensuals durant 11 mesos (el mes d’agost està tancat). En el servei de menjador de Barri Vell, quan
s’inauguri, es preveu una capacitat màxima de 440 àpats bàsics mensuals, el temps d’obertura del servei
també serà d’onze mesos anuals, tancant igualment el mes d’agost.
Aquestes xifres representen la capacitat màxima dels serveis i la despesa màxima que realitzarà
l'Ajuntament, tenint caràcter estimatiu, sense que en cap cas l'Ajuntament de Girona tingui l'obligació
d'esgotar el pressupost d'aquest contracte, atenent només els serveis realitzats.
Les funcions i tasques a desenvolupar es relacionen en el plec de prescripcions tècniques i en els seus
annexes.
La prestació del servei es realitzarà, pel que fa al Servei de menjador per a Gent Gran es prestarà de
dilluns a divendres en el Casal de Santa Eugènia, ubicat a la plaça Leonor Joher 3, i en el cas del Casal
de Barri Vell-Mercadal, ubicat a la plaça Jordi de Sant Jordi, de la ciutat de Girona.

El contracte es reserva a entitats que ostentin la condició de Centres Especials de Treball a fi i
efecte d’afavorir i promoure la inserció de determinats col·lectius amb risc d'exclusió social, concretament
de les persones amb discapacitat, tal i com indica la disposició addicional quarta de la Llei 9/2017, de 8 de
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novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) transposada per les Directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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L’objecte d’aquest contracte te un caràcter social doncs alhora que es fomenta la integració social i laboral
de les persones amb discapacitat, també es treballa per a la integració social de les persones grans, per a
què puguin romandre el màxim de temps en el seu domicili i comunitat.
El Centre Especial de Treball que concorri ha de reunir els requisits contemplats en l’article 43 del Real
Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de Drets
de les Persones amb Discapacitat i de la seva inclusió social.

b) Divisió per lots i número: NO
c) Codi del Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV): 55322000-3 Servei d’elaboració de
menjars
d) Admissió de pròrrogues: Si. Es preveuen 2 pròrrogues d’una anualitat cada una.
e) Lloc d’execució: Girona
f) Contracte reservat de conformitat amb la D.A. 4a de la LSCP: Si

4. Durada:
La durada del contracte s’estableix per un termini de 2 anys.
La data d’inici es fixa en el dia 1 de juny de 2019,o en defecte el primer dia del mes següent a la data de
la formalització del contracte.



Pròrrogues: 2 pròrrogues d’un any cada una.

El contracte es podrà prorrogar, per períodes anuals, fins a un màxim de 2 anys més.



Terminis parcials: No

5. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: El present contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis.
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment d'adjudicació: Obert, atenent a una pluralitat de criteris de valoració.
d) Contracte subjecte a regulació harmonitzada: No

6. Pressupost de licitació
a) Pressupost de licitació: Pressupost (IVA inclòs): 335.495,60 €
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Desglossament del pressupost base de licitació:
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Pressupost base: 304.996,00 €
IVA 10%:
30.499,60 €
Total:
335.495,60 €

b) Sistema de determinació del preu: : Preus unitaris. El preu es determinarà en funció dels preus per
àpats oferts i el número d’àpats servits.
c) Valor estimat del contracte: 731.990,40 € IVA exclòs.

7. Garanties

a) Provisional: No
b) Definitiva: NO PROCEDEIX ( d’acord amb la Disposició Addicional 4 apartat tercer de la LCSP).

8. Requisits específics del Contractista

El licitador haurà d’ostentar la condició de Centres Especials de Treball a fi i efecte d’afavorir i promoure la
inserció de determinats col·lectius amb risc d'exclusió social concretament de les persones amb
discapacitat, tal i com indica la disposició addicional quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) transposada per les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

a) Solvència econòmica i financera:
Acreditació de la solvència:
D’acord amb l’article 77 de la LCSP, per als contractes de serveis la classificació de l’empresari no és
exigible, si bé sempre que l’objecte del contracte estigui inclòs en l’àmbit de classificació d’algun dels
grups o subgrups de classificació vigents, l’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament,
mitjançant la classificació, o bé, acreditant el compliment dels requisits de solvència econòmica, financera,
tècnica o professional que es determinen a continuació:

o

Acreditació de la solvència econòmica i financera

La solvència econòmica i financera de l’empresari s’acreditarà pel següent mitjà:
Declaració sobre el volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit d’activitat al que es
refereix el contracte, referit al millor exercici dins dels tres darrers exercicis disponibles en funció de la
data de constitució o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura que es disposi de les referències
de l’esmentat volum de negocis. El volum anual de negocis de l’empresa en algun dels exercicis
acreditats haurà de ser igual o superior al valor estimat del contracte.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals
aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari estés inscrit al registre, i en cas contrari per les
dipositades al registre oficial en que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre
Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
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b) Solvència tècnica i professional:

o

Acreditació de la solvència tècnica
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La solvència tècnica o professional s’haurà d’acreditar de la següent manera:
Amb una relació dels principals serveis o treballs realitzats, de naturalesa igual o similar als que
constitueixen l’objecte del contracte, efectuats durant els últims tres anys, amb indicació del seu import,
dates i destinatari, públic o privat dels mateixos. Els serveis efectuats s’acreditaran mitjançant certificats
expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari. En el seu cas aquests certificats seran comunicats
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. En qualsevol cas, caldrà presentar una
certificació de bona execució en el que s’acrediti haver executat un servei de característiques similars
referits als serveis de repartiment d’àpats a domicili i/o en menjadors socials per a persones grans.
D’acord amb la previsió de l’article 90.4 de la LCSP, quan el contractista sigui una empresa de nova
creació (entenent per tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys) podrà acreditar la seva
solvència tècnica mitjançant els següents mitjans:
a)

Descripció de la instal·lació de la cuina, especificant la descripció dels aparells tècnics (fogons,
neveres, congeladors, altres aparells...), organització del treball a la cuina especificant els espais
de magatzematge, d’elaboració dels àpats, i de les mesures utilitzades per l’empresari per
garantir la qualitat i seguretat en l’elaboració dels àpats.

b)

Relació de treballadors que executaran el contracte, especificant la seva formació i qualificació.

c)

Indicació de la part del contracte que l’empresari té eventualment el propòsit de subcontractar.

d)

Ha de descriure el pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària,
especificant les normes d'higiene i les instruccions necessàries per al seu compliment.

c) Classificació



Grup: M) Serveis especialitzats



Subgrup: 6. Hosteleria i serveis de menjar



Categoria: Categoria 1. O A.

d) Concreció de les condicions de solvència
Compromís d’adscripció a l’execució del contracte de mitjans: PERSONALS/MATERIALS : No
Els licitadors hauran d'incloure els noms i qualificació professional del personal responsable
d'executar la prestació objecte del contracte: No

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Publicació: Anunci de licitació

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: XUGLG-GEPHG-FQ9V1
Data d'emissió: 19 de març de 2019 a les 12:45:54
Pàgina 6 de 10

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Alcaldessa de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 19/03/2019 09:35

APROVAT

6

e) Habilitació empresarial



Procedeix: NO
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9. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació de les ofertes: En el termini de 15 dies a partir de l’endemà de la publicació
de l’anunci de licitació del contracte en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Girona.
b) Documentació que cal presentar:
Les proposicions constaran de 3 sobres.
Veure clàusules 22 i 23 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i apartat 17, 21 i 22 de
l’Annex I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE del PCAP.
c) Llengües per a redactar les ofertes o sol·licituds: català / castellà
d) Presentació d’ofertes:
Al servei de Contractació i Compres, ubicat al 1r pis de l’edifici consistorial de l’Ajuntament de Girona,
plaça del Vi, núm. 1, CP 17004.
També es poden presentar les proposicions per correu postal, sempre dins del termini de presentació
d’ofertes establert. En aquest cas els 3 sobres vindran inclosos en un tercer i el licitador haurà de remetre
per fax (972 419 195), telegrama o correu electrònic (contractacioicompres@ajgirona.cat), el justificant de
la data i hora d’entrada a l’oficina de correus. L’oferta no serà admesa si el justificant de presentació
sobrepassa les 14:00 hores del dia de finalització del termini de presentació de proposicions. Així mateix,
l’anunci de remissió del justificant a l’Ajuntament haurà de comunicar-se el mateix dia. La comunicació per
correu electrònic que s’ha emès l’oferta serà vàlida si consten la transmissió i la recepció de les dates i el
contingut íntegre de les comunicacions, i si s’identifiquen de manera fefaent les persones que remeten i
les persones destinatàries. Transcorreguts, no obstant 10 dies següents a l’ esmentada data sense que
s’hagi rebut la documentació enviada per correu, aquesta no serà admesa en cap cas.

e) Termini durant el que el licitador està obligat a mantenir l’oferta:
Dos mesos des de l’obertura de les proposicions.

10. Admissió de variants No s’acceptarà la presentació de variants.
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11. Obertura de proposicions
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Obertura del sobre 1:
a) Entitat: Ajuntament de Girona
b) Lloc: Sala de Junta de Govern Local
c) Data: El cinquè dia següent a la finalització del termini per presentar ofertes.
d) Hora: 13:00 h.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Mesa constituïda amb caràcter permanent segons
cartipàs municipal. Acte no públic.
Obertura del sobre 2:
a) Entitat: Ajuntament de Girona
b) Lloc: Sala de Junta de Govern Local
c) Data: El cinquè dia posterior a l’obertura del SOBRE 1
d) Hora: 13:00 h.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Mesa constituïda amb caràcter permanent segons
cartipàs municipal. Acte públic.
Obertura del sobre 3:
a) Entitat: Ajuntament de Girona
b) Lloc: Sala de Junta de Govern Local
c) Data: L’onzè dia posterior a l’obertura del SOBRE 2
d) Hora: 13:00 h.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Mesa constituïda amb caràcter permanent segons
cartipàs municipal. Acte públic.

12. Criteris per a l’adjudicació del contracte


Pluralitat de criteris d’adjudicació

o

Criteris no avaluables en xifres o percentatges (fins a 50 punts)

1.- Oferta de menús dietèticament equilibrats: fins a 15 punts
Es valoraran els criteris nutricionals, l'equilibri alimentari i els tipus de dietes que s’ofereixen. Es valorarà
que els menús no es repeteixin en un termini de quatre setmanes. La puntuació es desglossarà de la
següent forma:
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- Equilibri dels menús, varietat i tipus de preparació. Es valorarà també que contemplin menús especials
per commemorar les festes tradicionals, així com la cloenda per Nadal i d'estiu: Fins a 10 punts
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- Tipus de dietes adaptades a las patologies associades a l'edat avançada: Fins a 5

2.- Protocols que incloguin els processos de treball: fins a 15 punts
Cal descriure els processos d'atenció a la persona usuària, des que es fa la petició del servei per part de
l'Ajuntament, fins que es lliura l'àpat al domicili de la persona usuària, així com la coordinació tècnica.

Es valorarà el sistema utilitzat per l’empresa durant l’execució del contracte en:

- Lliurament i retirada de safates: Fins a 5 punts
- Detecció de situació d'alarma en els domicilis o la persona beneficiària: Fins a 5 punts
- Coordinació entre l'empresa i l'Ajuntament: Fins a 5 punts

3.- Protocols de seguretat alimentària i millores ambientals: Fins a 12 punts
Cal descriure el pla de control de qualitat i dels sistemes d'autocontrol basats en l'Anàlisi de Perills i Punts
de Control Crítics (APPCC) que seguirà l’empresa durant l’execució del contracte : Fins a 9 punts
Cal descriure els mitjans tecnològics i els processos que contribueixin a millorar el medi ambient, que
l’empresa utilitzarà durant l’execució del contracte: Fins a 3 punts

4.- Organització del treball: Fins a 8 punts
Es valoraran els protocols de treball, les hores de dedicació, el pla de transport i la planificació de la
compra dels aliments :
- Organització del personal, hores de dedicació, formació: Fins a 3 punts
- Pla de transport: Fins a 2 punts
- Organització i planificació de la compra dels productes alimentaris i de la seva conservació: Fins a 3
punts

o

Criteris avaluables en xifres o percentatges (fins a 50 punts):

1.- Oferta econòmica : fins a 45 punts.
Es valorarà l’oferta de manera que a la més econòmica se li assignarà 50 punts. Les ofertes s’avaluaran
mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:
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Puntuació de cada oferta = 45 x Preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua
El preu de l’oferta serà el resultat de multiplicar el número d’àpats bàsics i àpats complerts mensuals que
s’han previst repartir a domicili, per 12 mesos, pel preu unitari ofert per cada tipus d’àpat, així com els que
es preveuen repartir al menjador de Santa Eugènia i al menjador de Barri Vell, per 11 mesos, pel preu
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unitari ofert per cada àpat, i sumar-ne els resultats.
Caldrà que s’especifiqui concretament segons la fórmula: Repartiment a domicili:
180 àpats bàsics/mes x 12 mesos x preu unitari =

A

750 àpats complerts/mes x 12 mesos x preu unitari = B
Repartiment menjador Santa Eugènia i menjador Barri Vell:
1.144 àpats bàsics/mes x 11 mesos x preu unitari = C
Total A + B + C = preu de l’oferta
Es considerarà oferta anormal o desproporcionada quan el preu ofertat pel licitador sigui desproporcionat
d’acord amb el criteri previst a l’article 85 del RGLCAP.
2.- Mitjà transport utilitzat pel repartiment d’àpats: 5 punts
Es valorarà amb 5 punts que l’empresa disposi d’un vehicle elèctric o híbrid per al repartiment dels àpats,
atès que son vehicles menys contaminants.
La puntuació s’atorgarà per l’aportació del pla per part de l’empresa licitadora.
- Termini per valorar els criteris no avaluables mitjançant fórmules: 10 dies

13. Publicitat i perfil del contractant
La present licitació es publicarà en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Girona

14. Condicions Especials d’Execució
- Condicions especials d'execució, (que preveu l'article 202.2 LCSP):
-

De tipus mediambiental:

El contractista haurà de fer una correcta gestió dels residus generats en les tasques establertes en el Plec
de clàusules tècniques. Els de tipus orgànic es portaran a la planta de compostatge més propera al
municipi i els no compostables es separaran i es gestionaran prioritzant els principis de reciclatge i
valorització.

15. Modificacions
D’acord amb la clàusula 47 del PCAP i apartat 28 de l’Annex I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
del PCAP.
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16. Resolució dels contractes
D’acord amb la clàusula 49 del PCAP i apartat 31 de l’Annex I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
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del PCAP.

17. Recursos
D’acord amb la clàusula 55 del PCAP.

a) Òrgan competent en procediment de recurs: Tribunal de Contractes del Sector Públic
b) Adreça: Via Laietana, núm. 14, 5ª, de Barcelona
c) Termini per presentar recurs: En els supòsits que preveu l'article 44 de la LCSP, procedirà amb
caràcter potestatiu la interposició del recurs administratiu especial en matèria de contractació previ al
contenciós-administratiu, en el termini de 15 dies hàbils, en els termes que preveu l'article 50 de la LCSP.

Girona,
L’Alcaldessa

Marta Madrenas i Mir

