ANUNCI
D’EQUACAT, S.A PEL QUAL ES FA PÚBLICA LA LICITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ
DE SERVEI DE CÀTERING PER ALS CASALS D’ESTIU I DE TARDOR QUE ORGANITZA
EQUACAT, S.A. AL CANAL OLÍMPIC DE CATALUNYA

GENERALITAT DE CATALUNYA

-1 Entitat adjudicadora
a.
b.

c.
d.
e.

f.

Organisme: EQUACAT, S.A
Número d’identificació: 1
Dependència que tramita l'expedient: EQUACAT, S.A
Tipus de poder adjudicador: No Administració Pública.
Principal activitat del poder adjudicador: Empresa
gestora del Canal Olímpic de Catalunya, instal·lació
multiesportiva.
Número d'expedient: EQUAC-2019-00001

-2 Obtenció de la documentació i informació
a. Entitat: EQUACAT, S.A
b. Domicili: Av/ Canal Olímpic 2
c. Localitat i codi postal: Castelldefels CP: 08860
d. Codi NUTS: ES511
e. Telèfon: 93 636 28 96
f. Adreça electrònica: pau.castro@gencat.cat o
administracio.equacat@gencat.cat
g. Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJav
a/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=4582957
h. Data límit d'obtenció de documents i informació: D’acord
amb l’article 138 de la LCSP

NIF: A60307709

Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14
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-3 Objecte del contracte

GENERALITAT DE CATALUNYA

a. Descripció de l'objecte: El contracte té per objecte la
contractació
del
servei
de
càtering
per
als
Casals
d’Estiu i de Tardor que organitza
EQUACAT, S.A. al Canal
Olímpic de Catalunya.
b. Admissió de pròrroga: No.
c. Divisió en lots y número de lots: No.
d. Lloc d’execució: Canal Olímpic de Catalunya.
e. Termini d’execució: La durada del contracte s’inicia des
de la seva signatura i finalitza amb el seu compliment,
abans del 31 de desembre de 2019, prèvia conformitat
d’EQUACAT.
f. Establiment d’un acord marc / en el seu cas) : No.
g. Codi
CPV:
55520000-1.
Serveis
de
subministrament
de
menjars des de l’exterior.
h. Codi NUTS: ES511

-4 Tramitació i procediment
a. Tipus d’expedient: serveis
b. Tramitació: Ordinaria.
c. Procediment: Obert simplificat.
-5 Pressupost de licitació
a. Valor estimat del contracte: 63.251,16 euros sense IVA
b. Pressupost base de licitació: 52.709,30 euros sense IVA
Import total IVA inclòs: 57.980,23 euros
IVA suportat: 10% (5.270,93 euros)
-6 Admissió de variants: No.
-7 Garanties
a. Provisional: No.
b. Definitiva: 5% de l'import d’adjudicació, exclòs l’IVA.
-8 Requisits específics del contractista
a.
NIF: A60307709

b.

Classificació: No procedeix.
Solvència: La solvència econòmica i financera i tècnica
o professional haurà d’acreditar-se pels mitjans
següents:
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GENERALITAT DE CATALUNYA



Solvència econòmica i financera: article 87.1.a) de la
LCSP
Volum anual de negocis, en relació al millor exercici
dins dels tres darrers anys disponibles en funció de la
data
de
creació
o
d’inici
de
les
activitats
de
l’empresari, per un import igual o superior a 80.000 €.



Solvència tècnica o professional: article 90.1 a) de la
LCSP
Una relació dels serveis o treballs d’igual naturalesa
a l’objecte del contracte realitzats en els darrers
tres anys. L’import anual dels serveis o treballs
d’igual
o
similar
naturalesa
realitzats
durant
l’anualitat de major execució del períodes de tres anys
esmentat haurà de ser igual o superior a 38.000 €.

L’acreditació dels serveis realitzats s’haurà d’acreditar
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent. Quan el destinatari sigui una entitat del
sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a
falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari acompanyat dels documents que tingui en el seu
poder que acreditin la realització de la prestació.

-9 Criteris d’adjudicació:
- Criteris que depenen d’un judici de valor (Sobre A).
Fins a 25 punts. Ponderació 25%.
a. Proposta de menú mensual. Fins a 15 punts.

NIF: A60307709

La proposta de menú mensual es valorarà tenint en compte els
aspectes que es relacionen a continuació per ordre decreixent
de preferència:
- L’adequació al públic al qual va dirigit.
- La
utilització
de
productes
de
proximitat
i
de
certificació ecològica.
- El tipus de cocció.
- La varietat de plats.
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b. Descripció de la solució tècnica proposada. Fins a 10 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

Els licitadors presentaran una memòria tècnica en la qual
descriuran el protocol a seguir i les actuacions a realitzar
(on consti el temps d’execució de cadascuna d’elles) per
resoldre les següents incidències que es poden produir durant
la realització del servei:
1. La quantitat de dinar subministrat no és suficient per
atendre la quantitat demandada.
2. El número de coberts, gots i safates no és suficient per
atendre la quantitat demandada.
3. Manca una derivació del menú basal que no s’havia
comunicat prèviament o no ha sigut subministrada.

-

Criteris que no depenen d’un judici de valor (Sobre
B). Fins a 75 punts. Ponderació 75%.

a. Oferta econòmica. Fins a 51 punts
L’oferta que presenti un preu per menú més baix obtindrà la
màxima puntuació i la resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb
la formula següent:
Preu de l’oferta econòmica més beneficiosa x 51
Preu de l’oferta a valorar

b. Frigorífics. 7 punts.
En aquest apartat es valorarà el nombre de frigorífics que els
licitadors es comprometen a proporcionar durant el Casal
d’Estiu segons l’apartat 4.13 del Plec de Prescripcions
Tècniques.

NIF: A60307709

Número de
frigorífics
0
1
2
3

Ponderació
0
1
3
7

punts
punts
punts
punts
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c. Coberts. 6 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

En aquest apartat es valorarà el tipus de coberts que els
licitadors es comprometen a posar a disposició per la
realització del servei. En consonància amb el punt 5.2 del
Plec de Prescripcions Tècniques.
Coberts
reutilitzables
Si
No

Ponderació
6 punts
0 punts

d. Gots. Fins a 6 punts
En aquest apartat es valorarà el tipus de gots que els
licitadors es comprometen a posar a disposició per la
realització del servei. En consonància amb el punt 5.3 del
Plec de Prescripcions Tècniques.
Gots
reutilitzables
Si
No

Ponderació
6 punts
0 punts

e. Millora
del
capital
assegurat
d’assegurança. Fins a 5 punts.

per

la

pòlissa

NIF: A60307709

Tal com es descriu en el plec de prescripcions tècniques,
l’empresa adjudicatària està obligada a contractar i a pagar
una pòlissa d’assegurances què garanteixi les conseqüències
econòmiques derivades de la responsabilitat civil que haurà
d’incloure especialment dins la clàusula de riscos coberts els
derivats de l’activitat objecte d’aquesta contractació. El
capital assegurat ha de ser com a mínim d’600.000 euros per
sinistre i any, podent acceptar un sublímit per víctima de
150.000 euros.
Es valoraran les propostes de millora del capital assegurat
per aquesta pòlissa d’acord amb la ponderació següent:
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Capital mínim assegurat:
1.800.000 euros per sinistre i
any,
amb
un
sublímit
per
víctima de 250.000 euros.
1.200.000 euros per sinistre i
any,
amb
un
sublímit
per
víctima de 200.000 euros.
600.000 euros per sinistre i
any,
amb
un
sublímit
per
víctima de 150.000 euros.

Puntuació
5 punts
3 punts
0 punts

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions
especials d’execució del contracte:
Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions
especials d’execució del contracte:
a)

b)
c)

d)
e)

f)

NIF: A60307709

g)

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis
de
les
activitats,
els
oficis
i
les
professions
corresponents a la prestació objecte d’aquest contracte.
No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar
en els procés de contractació pública o durant l’execució
del contracte.
Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions
que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del
compliment
del
contracte,
particularment
facilitant
la
informació
que
li
sigui
sol·licitada
per
a
aquestes
finalitats i que la legislació de transparència i els
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en
relació amb l’Administració o administracions de referència,
sens
perjudici
del
compliment
de
les
obligacions
de
transparència
que
els
pertoquin
de
forma
directa
per
previsió legal.
Mantenir vigent la pòlissa d’assegurança descrita a la
clàusula 15 del plec de prescripcions tècniques durant tot
el termini de durada del contracte.
El compliment dels compromís d’adscripció a l’execució del
contracte
dels
perfils
professionals
identificats
per
l’adjudicatari en la seva oferta.
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h)

L’empresa
adjudicatària
estarà
obligada
a
aplicar,
en
realitzar la prestació, mesures destinades a promoure la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de
treball, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes.
Entre
aquestes
mesures
inclourà,
necessàriament,
l’elaboració i l’aplicació d’un pla d’igualtat, en el cas
que l’empresa adjudicatària no el tingui per tenir menys de
250 persones treballadores i, per tant, no hi està obligada
de conformitat amb l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007,
de 22 de març. El pla d’igualtat pot preveure, entre altres
mesures, accions de foment de la igualtat d’oportunitats en
matèries
com
l’accés
a
l’ocupació,
la
promoció
i
la
formació, la classificació professional, les retribucions,
l’ordenació del temps de treball per afavorir la conciliació
laboral, personal i familiar i la prevenció de l’assetjament
sexual i de l’assetjament per raó de sexe.
Aquest pla s’ha d’elaborar en el termini màxim de 2 mesos a
comptar des de la formalització del contracte, amb el
contingut establert en la Llei orgànica esmentada. Per al
cas que l’empresa adjudicatària ja disposi de Pla d’igualtat
haurà d’aportar en el mateix termini un document explicatiu
del grau d’execució del seu Pla d’igualtat.

Les condicions especials previstes a les lletres d), f) i h)
tenen
el
caràcter
d’obligacions
essencials
als
efectes
assenyalats a la lletra f) de l’article 211 de la LCSP.

NIF: A60307709

-11 Presentació de les ofertes
a. Data límit de presentació: 3 de maig de 2019 a les 14:00
hores
b. Documentació que cal presentar: 2 sobres d’acord amb la
clàusula desena del Plec de clàusules administratives
particulars.
c. Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació electrònica: Si, a través de l’eina del
Sobre digital. L’incompliment de l’obligació de presentar
les proposicions electrònicament serà causa d’exclusió
(art. 159.4 lletra c de la LCSP)
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJav
a/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
d. S’accepta la facturació electrònica: Si
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-12 Obertura de proposicions
a. Entitat: EQUACAT SA
b. Lloc: Av. Països Catalans, 40-48
c. Data: Es publicarà en el perfil del contractant apartat
avisos de la Mesa de Contractació.
d. Hora: Es publicarà en el perfil del contractant apartat
avisos de la Mesa de Contractació.
e. Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions és públic.
-13 Despeses d'anunci: No hi ha despeses.
-14 Recurs: D’acord amb l’establert a la clàusula vint-inovena del Plec de clàusules administratives particulars
- 15 El contracte està relacionat amb un projecte o programa
finançat amb fons de la Unió Europea: No.
- 16 Altres informacions: La resta d’informació s’especifica
en el Plec de clàusules administratives particulars.
-17 Enviament de l’anunci al DOUE : No escau.

Signat digitalment a Castelldefels,

NIF: A60307709

Apoderat d’Equacat
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