PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL SERVEI DE
MENJADOR DELS CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA, DE LLAR
D’INFANTS I ALTRES COL·LECTIVITATS DE LA COMARCA DEL MOIANÈS PEL
CURS 2018-2019, PRORROGABLE PEL CURS 2019-2020, DIVIDIT EN 2 LOTS:
LOT 1
SERVEI DE MENJADOR DELS CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA I
LLARS D’INFANTS DURANT EL PERÍODE LECTIU
LOT 2
SERVEI DE MENJADOR DE LLAR D’INFANTS I ALTRES COL·LECTIVITATS
DURANT EL PERÍODE NO LECTIU
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QUADRE RESUM
A. PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓ
CONTRACTANT:

CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS

Perfil de contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/
Direcció de l'òrgan de contractació: c.Joies, 11-13 de Moià
Correu electrònic de l'òrgan de contractació: ccmn.consell@ccmoianes.cat
B. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
Nombre
d'Expedient
Tipus de
Procediment

2018/169

Tipus
Contracte:
Tramitació:

OBERT

de

SERVEIS
ORDINÀRIA

Tramitació
anticipada:

NO

Forma de presentació d'ofertes: Manual
Cap recurs especial: SÍ
Contracte subjecte a regulació harmonitzada: NO, per ser un contracte de serveis que té per objecte
serveis inclosos a l’annex IV de la LCSP i tenir un VEC inferior a 750.000 € (article 22.1.c)
C. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

Servei de menjador dels centres d’educació infantil i primària, llar d’infants i altres
col·lectivitats de la comarca del Moianès pel curs 2018-2019, prorrogable pel curs 2019-2020,
dividit en 2 lots:
Lot 1
Servei de menjador dels centres d’educació infantil i primària i llars infants durant el període lectiu
CPV: 55523100-3 Serveis de menjars per escoles

Lot 2
Servei de menjador de llars infants i altres col·lectivitats durant el període no lectiu
CPV: 55320000-9 Serveis de subministrament de menjars
55322000-3 Serveis d’elaboració de menjars.

Limitacions: NO
Oferta integradora: NO
D. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Pressupost base IVA exclòs:

Tipus d'IVA aplicable:

Pressupost base IVA inclòs:

Lot 1: 261.024,96 €

Lot 1:
Servei d’àpat i alimentació: 10%
Servei monitoratge: exempt d’IVA

Lot 1: 274.729,20 €

Lot 2: 12.400 €
E. VALOR ESTIMAT

Lot 2: 10%

Lot 2: 13.640 €
Lot 1

Lot 2

Pressupost base de licitació (IVA exclòs)

261.024,96 €

12.400 €

Pròrroga (IVA exclòs):

261.024,96 €

12.400 €

Import de les modificacions previstes (IVA exclòs):

52.204,99 €

2.480 €

Total per cada lot:

574.254,91 €

TOTAL VALOR ESTIMAT:
F. TERMINI D'EXECUCIÓ

G. PRÒRROGA

1 any

1 any més

+
27.280 €
601.534,91 €
Durada màxima: 2 anys
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H. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS
NO
I. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ
SI, clàusula 24
J. REVISIÓ DE PREUS
NO
K. GARANTIES
DEFINITIVA : Sí
L. SUBROGACIÓ

Ascendeix a 5 %.

SI, lot 1
M. SUBCONTRACTACIÓ
SI, veure clàusula 22
N. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES
SI, veure clàusula 23
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Clàusula 1a. Objecte i qualificació
1.1 Descripció de l'objecte del contracte
L’objecte del contracte és la prestació del servei de menjador dels centres d’educació
infantil i primària, llar d’infants i altres col·lectivitats de la comarca del Moianès, pel
curs 2018-2019 i prorrogable pel curs 2019-2020, dividit en 2 lots:
- Lot 1:
Servei de menjador dels centres d’educació infantil i primària i llars d’infants durant el període lectiu
- Lot 2:
Servei de menjador de llar d’infants i altres col·lectivitats durant el període no lectiu

L’objecte contractual per cada lot queda regulat a la clàusula 1a de cada plec de
prescripcions tècniques corresponent a cada lot.
A efectes de poder determinar els dies exactes del període lectiu, i per tant els dies
exactes del període no lectiu, per a cada curs cal atendre’s a allò que estableix el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat, mitjançant aprovació de l’Ordre
corresponent,adaptat al calendari de cada centre, per a cada curs.
1.2 Necessitat a satisfer
La contractació d’aquest servei respon, per una banda, a l’obligació que té el Consell
Comarcal del Moianès en relació a la prestació del servei de menjador escolar en virtut
de la delegació de la competència efectuada d’acord a la Resolució ENS/1339/2017,
de 2 de juny, per la qual es dona publicitat al conveni de col·laboració entre
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d'Ensenyament, i el Consell Comarcal del Moianès, relatiu a la delegació de
competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de
menjador.
Per altra banda, amb la contractació del servei de menjador de llars d’infants i per
altres col·lectivitats es pretén respondre a les necessitats dels Ajuntaments de la
comarca, i a les del propi Consell Comarcal en relació a aquest servei. L’adhesió dels
ajuntaments es farà mitjançant l’aprovació de la corresponent delegació de
contractació i encàrrec de gestió
1.3 Codis d'identificació de les prestacions objecte del contracte
L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents per cada lot:
Lot 1
CPV: 55523100-3 Serveis de menjars per escoles
CPV (annex IV LCSP): 55524000-9 Serveis de subministrament de menjar per escoles
i 80000000-4 Serveis educatius i de formació
Lot 2
CPV: 55320000-9 Serveis de subministrament de menjars
CPV (annex IV LCSP): 55524000-9 Serveis de subministrament de menjar per escoles
1.4 Limitació d'adjudicacions de lots.
Els licitadors podran presentar oferta a tots els lots, és a dir, no hi ha limitació per a la
presentació d'oferta per lots, garantint-se la màxima concurrència en la licitació. Cap
licitador no podrà presentar més d’una proposició per un mateix lot. La infracció
d’aquesta condició implicarà la inadmissió de totes les propostes subscrites per ell. Els
licitadors hauran d'indicar en l'exterior de cada sobre el lot al qual presenten oferta.
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1.5 Naturalesa i règim jurídic del contracte
El contracte es subjecta a les regulacions de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) i la normativa de desenvolupament i es tipifica
com a contracte administratiu de serveis d’acord amb les previsions de l’article 17
LCSP, i inclòs a la llista de serveis especials de l’annex IV de la pròpia Llei, atenent a
les especialitats pròpies de l’article 312 LCSP, per tractar-se d’un contracte de serveis
que comporta prestacions directes a favor de la ciutadania.
Les qüestions no previstes en aquest Plec, al Plec de prescripcions tècniques de cada
lot i a la documentació complementària i annexa, es regulen per la LCSP en allò que
tingui caràcter bàsic o no hi hagi altre regulació expressa.
La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és aquest
plec de clàusules administratives, els plecs de prescripcions tècniques de cada lot i la
documentació complementària annexa. Són també d’aplicació a aquest contracte les
normes següents:
-

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

-

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò no
modificat ni derogat per la LCSP

-

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

-

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.

-

La Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector
públic de Catalunya, i la seva normativa de desplegament; Decret 96/2004, de
20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans electrònics, informàtics
i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat; Decret
107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya; i Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a
l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la
Generalitat.

-

Llei 26/2015, de 28 de juliol, que modifica l'art.13.5 de la Llei orgànica, de 15 de
gener, de protecció jurídica del menor; I RD 110/2015, d'11 de desembre que
crea i regula l'organització i funcionament del Registre Central de Delinqüents
Sexuals.

-

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. m) El
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.

-

La Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre.

-

El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.

-

El Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local.

-

I demès normativa concordant.
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Clàusula 2a. Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment obert, en el qual tot empresari
interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels
termes del contracte amb els licitadors.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació
de conformitat amb el que s'estableix en la clàusula onzena.
Clàusula 3a. Perfil de contractant
D’acord amb l’article 63 de la LCSP, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i
l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de
la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest Consell Comarcal compta amb el
Perfil de Contractant al qual es tindrà accés segons les especificacions que es regulen
a la pàgina web següent:
https://seu-e.cat/web/ccmoianes/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/relaciode-contractes/licitacions-en-tramit-perfil-de-contractant

Clàusula 4a. Pressupost Base de Licitació i valor estimat del contracte
El Pressuposat Base de Licitació dels lots en el temps de durada del contracte és:
LOT 1
Pressupost base de licitació IVA no inclòs:
261.024,96 € (exclòs IVA) desglossat segons els següents conceptes:
Servei de menjador durant el període lectiu

Preu

Menús estimats/curs

Preu/curs

- Usuaris d’escoles d’infantil i primària
Preu menú usuaris fixes
Preu menú usuaris esporàdics

5,92 €
6,18 €

39.738

235.248,96 €

6.444

25.776 €

- Usuaris de llars d’infants i personal docent o del centre
Preu menú 4,00 €

261.024,96 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 274.729,20 € (inclòs l’IVA). L’IVA desglossat
per cada preu unitari és el següent:
- Usuaris d’escoles d’infantil i primària
Preu menú usuaris fixes
Preu menú usuaris esporàdics

Preu
sense IVA

Preu
IVA inclòs

5,92 €
6,18 €

6,20 €
6,80 €

El Consell Comarcal del Moianès fixa aquests preus atenent-se a allò que estableix la
Resolució ENS/1476/2017, de 20 de juny, per la qual es determina el preu màxim de la
prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del
Departament d’Ensenyament per al curs 2017-2018.
Abans de cada inici de curs el Departament d’Ensenyament dicta una resolució
establint els preus màxims, de tal manera que el preu per a la prestació del servei no
els podrà superar mai.
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- Usuaris de llars d’infants i personal docent o del
centre
Preu menú

Preu
sense IVA

Preu
IVA inclòs

4,00 €

4,40 €

Consta a l’expedient un informe tècnic per a la determinació d’aquest preu.
LOT 2
Pressupost base de licitació IVA no inclòs:
12.400 € (exclòs IVA) desglossat segons els següents conceptes:
Servei de menjador durant el període no lectiu
Preu menú per usuaris llars d’infants i altres col·lectivitats

Preu
6,20 €

Menús estimats
2.000

Preu total
12.400 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs:
13.640 € (inclòs l’IVA). L’IVA desglossat pel preu unitari és el següent:
- Altres col·lectivitats i usuaris de llars d’infants període no lectiu
Preu menú

Preu
sense IVA

Preu
IVA inclòs

6,20 €

6,82 €

Consta a l’expedient un informe tècnic per a la determinació d’aquest preu.
Cadascun dels preus fixats en cada lot s’entén que comprenen no només els
conceptes que integren els serveis d’acord amb el plec de prescripcions tècniques,
sinó també les quotes de totes les taxes i impostos directes i indirectes establerts per
qualsevol administració pública competent que gravin el contracte i la seva execució.
Els preus fixats inclouen els dels elements accessoris i auxiliars i també, encara que
no apareguin relfectides separadament, totes les càrregues fiscals i socials que graven
l’objecte del contracte. En conseqüència, l’adjudicatari no podrà reclamar cap variació
en el preu d’adjduicació, ni tampoc no tindrà dret a cap reclamació basada en la
insuficiència, error o omissió en el càlcul del cost de qualsevol dels seus elements.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat porta implícits tots
aquells conceptes previstos a l’article 100 de la LCSP i concordants.
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 601.534,91 € (IVA exclòs),
desglossat segons els conceptes següents:
LOT 1: Menjador període lectiu
Servei de menjador escoles i llars d’infants

Preu/curs
261.024,96 €

20 % modif.
52.204,99 €

Pròrroga curs
261.024,96 €

Total
574.254,91 €

LOT 2: Menjador període no lectiu
Servei de menjador altres col·lectivitats i
llars d’infants

Preu total
12.400 €

20 % modif.
2.480 €

Pròrroga
12.400 €

Total
27.280 €

VEC

601.534,91 €

Clausula 5a. Existència de crèdit
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària següent:
Anualitats: 2018, 2019, 2020

Aplicació pressupostària: 320 22799

Per a la resta dels exercicis, incloses les possibles pròrrogues, quedarà condicionada
a l'existència de consignació pressupostària adequada i suficient en cada exercici
pressupostari.

7

El Consell Comarcal assumeix formalment el compromís a consignar en els exercicis
pressupostaris següents els crèdits suficients per fer front a les despeses que origina
el present contracte , condicionat al finançament del Departament d’ Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya.
Clàusula 6a. Revisió de preus
En aplicació del règim jurídic de revisió de preus sorgit com a conseqüència de la
Disposició Addicional 88a de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per a l’any 2014, la Llei 2/2015, de 30 de març, de Desindexació de
l’Economia Espanyola, i el Real Decret 55/2017, de 3 febrer que desenvolupa
l’esmentada llei, no es preveu fórmula o sistema de revisió del preu del contracte.
Clàusula 7a. Durada del Contracte
El termini d'execució i lloc d'execució de cadascun dels lots serà:
Lot 1

Lot 2

Termini d'execució
El període lectiu del curs escolar 2018-2019.
Els dies concrets vindran determinats per l’Ordre que aprovi el Dept. d’Ensenyament
de la Generalitat abans de l’inici del curs.
Els dies no lectius del curs escolar 2018-2019.
Per definició, i a contrario sensu, són els dies no lectius ni festius segons l’Ordre que
aprovi el Dept. d’Ensenyament de la Generalitat abans de l’inici del curs (dies de
vacances escolars de Nadal, setmana Santa i estiu).

La durada del contracte es comptarà a partir de l'endemà al de la formalització del
contracte o des de la data fixada en el document contractual.
El contracte podrà prorrogar-se:
Termini d'execució
Lot 1

El període lectiu del curs escolar 2019-2020.

Lot 2

Els dies no lectius del curs escolar 2019-2020.

Atenent la previsió de l’article 29.2 LCSP, la pròrroga serà obligatòria per a l’empresa
si l’avís de pròrroga es comunica com a mínim amb dos mesos d’anticipació a la data
de finalització del contracte o de la pròrroga corresponent.
Condicionant a la duració i vigència dels contractes:
La revocació de la delegació conferida al Consell Comarcal per part de la Generalitat
de Catalunya per a la gestió dels serveis escolars o la no assignació dels recursos
financers sufIcients per a l’exercici de la competència delegada causarà
automàticament la resolcuió dels contractes en relació als serveis i cursos escolars
afectats.
La resolució del contracte que tingui causa en aquest condicionant no donarà dret al
contractista a percebre cap tipus d’indemnització.
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Clàusula 8a. Acreditació de l'Aptitud per Contractar
Podran presentar proposicions les persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions
de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o
professional.
1. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:
a) Dels empresaris que fossin persones jurídiques mitjançant l'escriptura o
document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les
normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en
el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es
tracti.
Dels empresaris que fossin persona físiques mitjançant fotocòpia del Document
Nacional d'Identitat i acreditació d'estar donat d'Alta en l'Impost d'activitats
Econòmiques en l'epígraf corresponent.
b) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la
Unió Europea o d'Estats signataris de l'Acord sobri l'Espai Econòmic Europeu
s'acreditarà per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la
legislació de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d'una
declaració jurada o un certificat, en els termes que s'estableixin
reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.
c) Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica
Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit
territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa.
2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les
prohibicions per contractar, podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge judicial o
certificació administrativa, segons els casos.
Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser
substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa,
notari públic o organisme professional qualificat.
3. La solvència de l'empresari:
L’empresa licitadora ha de comptar amb la solvència econòmica i financera i tècnica i
professional mínima següents: (el present criteri s'aplicarà en relació amb cadascun
dels lots)
3.1 La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se pel mitjà
següent:
D’acord amb l’article 87 LCSP, el volum anual de negocis del licitador o candidat, que
referit a l’any de més volum de negoci dels tres (3) últims acabats ha de ser almenys
una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit al
Registre, i en cas contrari pels que disposi el registre oficial en què hagi d’estar inscrit.
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Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum
anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats
pel Registre Mercantil.
3.2. La solvència tècnica o professional dels empresaris haurà d'apreciar-se tenint
en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat del mateix
tipus o naturalesa que l’ objecte del contracte, la qual cosa haurà d'acreditar-se pels
mitjans següents:
- una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys,
sempre que corresponguin amb la mateixa tipologia o naturalesa que l’objecte del
contracte, que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d'aquests. Els
serveis o els treballs efectuats s'acreditaran 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,
mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari; si escau,
aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per
l'autoritat competent.
4. La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic acredita les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva
personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial,
solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i altres
circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les
prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.
En el supòsit d’Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
(RELI) de la Generalitat de Catalunya. De conformitat amb el que estableix l’article 7.1
del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya les empreses inscrites en aquest Registre no
han d’aportar els documents i les dades que hi figuren.
En qualsevol cas, caldrà aportar, una declaració sobre l’alteració o no de les dades
existents al Registre de licitadors, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex II.
Clàusula 9a. Acreditació de la Solvència mitjançant Classificació
Podrà acreditar-se la solvència econòmica i tècnica, amb caràcter potestatiu,
mitjançant la classificació en els grups, subgrups i categories següents:
LOT
1
2

GRUP
M
M

SUBGRUP
M-6
M-6

CATEGORIA
2
1

El licitador podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva
classificació en el grup o subgrup i categoria de classificació corresponents al
contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits a
la clàusula anterior.
Clàusula 10a. Presentació de Proposicions i Documentació Administrativa
10.1 Condicions prèvies
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense
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excepció o reserva alguna.
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició per un mateix lot, ni
subscriure cap proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o
figurar en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no
admissió de totes les propostes per ell subscrites.
El present contracte es realitza a l ampara de l’article 312 de la LCSP i demés
normativa concordant i amb plena subjecció per part de l’adjudicatari de les
obligacions que se’ n derivin directa o indirectament .
Amb la presentació de la seva oferta renuncia a qualsevol indemnització o
compensació pel supòsit de no execució d’un nombre mínim de serveis, en la mesura
que la pròpia idiosincràsia del servei es sosté en una estimació del nombre de serveis
a realitzar segons les dades actuals dels usuaris d’aquest servei, i no permet establir
un mínim garantit.
10.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes
Els interessats en prendre part en la licitació podran presentar les seves ofertes dins
del termini de quinze (15) dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació
de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant del Consell Comarcal del Moianès
(www.ccmoianes.cat). Si l’últim dia del termini fos inhàbil, s’entendrà que el termini de
presentació conclou el primer dia hàbil següent.
Les ofertes aniran adreçades al Consell Comarcal del Moianès, carrer Joies, 11-13 de
Moià - 08180.
Les proposicions podran presentar-se al registre de l’ens, en horari de 09:00 a 14:00 i
de 16:00 a 19:00 hores, de dilluns a divendres laborables, o per qualsevol dels mitjans
admesos per l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En cas de presentar-se l’oferta per correu, a l’empara del que disposa l’article 80.4 del
RGLCAP, els licitadors hauran de posar en coneixement del Consell Comarcal del
Moianès, abans de finalitzar el termini de presentació de proposicions, la presentació
de la proposició a l’oficina de correus mitjançant un correu elctrònic en què s’identifiqui
el licitador i el procediment a què es licita, es faci constar la presentació per correu de
la proposició i el número de certificat de la remesa. Tanmateix, transcorreguts deu (10)
dies des de l’acabament del termini de presentació de proposicions sense que
s’hagués rebut l’oferta, no serà admesa en cap cas.
Als efectes que preveu l’article 80.4 del RGLCAP, es fa constar que s’admet el correu
electrònic com a forma de remissió de l’anunci de presentació de l’oferta. S’estableix
com adreça de correu electrònic per a l’anunci de la tramesa per correu postal la
següent: ccmn.consell@ccmoianes.cat.
La remesa de l’anunci per correu electrònic només serà vàlida si compleix amb les
condicions que assenyala l’article 80.4 del RGLCAP.
10.3. Informació als licitadors
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix
l'article 138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis
dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que
aquesta petició es presenti amb una antelació mínima de dotze dies respecte d'aquella

11

data. Aquesta sol·licitud s'efectuarà o a l'adreça de correu electrònic previst en l'anunci
de licitació.
10.4 Contingut de les proposicions
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en dos (2) sobres
tancats i signats sobre el tancament pel licitador o per la persona que el representi. En
la part exterior del sobre hi figurarà de manera clara la identificació del licitador amb el
seu nom i cognoms o la raó social de l’empresa, i inclourà necessàriament una adreça
de correu electrònic.
El dos sobres esmentats hauran de contenir la següent documentació:
 Sobre núm. 1, contindrà la documentació administrativa detallada en aquesta clàusula
 Sobre núm. 2, contindrà la documentació econòmica i tècnica detallada en aquesta
clàusula
Els documents relatius al sobre número 1 es tindran en compte per considerar si
l’oferta s’admet pura i simplement, o per si s’admet condicionadament (en cas que hi
hagi errors esmenables) o bé, per considerar-la no admesa.
Els documents relatius al sobre número 2 es tindran en compte per valorar les ofertes
segons els criteris associats a una fórmula matemàtica de proporcionalitat o criteri
automàtic.
Tota aquesta documentació es presentarà degudament enquadernada i ordenada amb
separadors que facilitin la seva recerca, i anirà precedida d’un índex sistemàtic, signat
pel licitador, en el qual hauran de quedar relacionats tots els documents que la
integren.
Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies autenticades,
conforme a la Legislació en vigor.
Dins de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació
numerada d'aquests:
Sobre número 1.
Documentació administrativa.
Es presentarà un sobre número 1 i s’indicarà el número de lot o lots als quals s’opta.
Portarà com a títol:
SOBRE NÚM.1
Marcar la casella per la qual opteu:
Lot 1
Lot 2
Lot 1 i Lot 2
Documentació administrativa per prendre part en el procediment obert convocat pel Consell
Comarcal del Moianès per a la licitació del Servei de menjador dels centres d’educació infantil i
primària, llar d’infants i altres col·lectivitats de la comarca del Moianès pel curs 2018-2019,
prorrogable pel curs 2019-2020, dividit en 2 lots
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Nom del licitador: _________________________________________ NIF________________
Adreça electrònica________________________________________ Telèfon _____________

Aquest sobre contindrà la Declaració Responsable del licitador indicativa del
compliment de les condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració.
La declaració responsable es presentarà conforme al model inclòs en l'annex I del
present plec.
En cas que els requisits de solvència econòmica i financera o tècnica i professional
exigits variïn d'un lot a un altre, s'aportarà una declaració responsable per cada lot o
grup de lots al qual s'apliquin aquests requisits de solvència.
En cas que l'adscripció de mitjans exigida es compleixi amb mitjans externs al licitador,
haurà de presentar-se una declaració responsable pel licitador i per cadascun dels
mitjans adscrits a l'execució del contracte.
Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna de les quals
la componen haurà d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, presentant
totes i cadascuna presentar la corresponent declaració responsable.
En el supòsit que els licitadors tinguin intenció de concórrer en unió temporal
d’empresaris (UTE, en endavant), hauran de presentar una sola oferta i en el sobre hi
inclouran la declaració jurada individualitzada de cada licitador que integri la UTE i un
escrit signat conjuntament pels membres de la UTE, en el qual s’indiquin els noms, les
circumstàncies i el percentatges de participació d’aquests membres.
L’efectiva formalització de la UTE en escriptura pública només serà exigible en el
supòsit que aquesta esdevingui adjudicatària. Així mateix, les persones o empreses
que conformin la UTE hauran de nomenar un representant o apoderat únic.
Sobre número 2.
Proposició econòmica i documentació quantificable de forma automàtica.
El sobre número 2 inclourà l’oferta econòmica i tècnica, subscrites d’acord amb el
models que s’adjunta com a annex III pel lot 1 i annex IV pel lot 2, i degudament
signades pel representant amb poders suficients de l’empresa; que inclourà la
proposta presentada pel licitador en relació a la resta de criteris de valoració a puntuar
de forma automàtica, previstos a la clàusula 11a.
Clàusula 11a. Criteris d'Adjudicació

Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris establerts en aquesta
clàusula i segons disposa l’article 145 de la LCSP.
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LOT 1
1. La puntuació màxima total serà de 90 punts, que es distribuiran en funció
de l’aplicació dels criteris següents:
CRITERIS ALIMENTARIS: 40 punts
1

Incorporació de productes que compleixin com a mínim un dels
requisits següents:

Puntuació
màxima

25 punts

1

-

ecològics ,

-

de proximitat

2,

S’atorgaran 5 punts per cada producte incorporat setmanalment en
l’elaboració del menú.
De tal manera que s’obtindran els 25 punts amb la incorporació de 5
productes d’aquestes característiques per cada setmana de vigència
del contracte.
Per obtenir puntuació cal complimentar l’apartat 1 de l’annex III
d’aquest plec.
Els productes que compleiexen més d’un dels requisits només es
valoraran una vegada.
No es tindran en compte els condiemntes com a producte (oli,sal,
espècies, maionesa,)
1.

Concepte de producte de ecològic: D’acord al que regula el Reglament (CE) nº
834/2007 i que disposa del corresponent certificat acreditatiu.
2.

Concepte de producte de proximitat: “venda de productes agroalimentaris,
procedents de la terra o de la ramaderia o bé com a resultat d’un procés d’elaboració o
de transformació que els productors o les agrupacions de productors agraris fan en
favor del consumidor o consumidora final, directament o mitjançant la intervenció d’una
persona intermediària”. Definició del Departament d’agricultura, ramaderia, pesca I
d’agricultura, ramaderia, pesca I alimentació d’acord amb el que s’estableix al Decret
24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes
agroalimentaris.

2

Adaptació dels menús a les intoleràncies i al·lèrgies
-

S’atorgaran 0,5 punts per cada plat adaptat similar al plat del
menú principal.

6 punts

S’atorgarà la puntuació sempre i quan s’ofereixi aquesta alternativa del
plat cada vegada que en el menú principal contingui el plat/producte
al·lergogen o causant de la intolerància.
Per obtenir puntuació cal complimentar l’apartat 2 de l’annex III.
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3

Proposta de menús pel sopar
-

S’atorgaran 3 punts pel compromís de presentar mensualment una
proposta de menús pel sopar equilibrada a nivell nutricional amb
els àpats del dinar.

3 punts

Per obtenir puntuació cal complimentar l’apartat 3 de l’annex III
d’aquest plec.
Producte i/o servei provinent d’empreses d’economia social

1

Es puntuarà amb 0,50 punts per producte i/o servei provinent
d’empreses d’economia social que vetlli per la inserció sociolaboral de
persones en situació d’exclusió social.

6 punts

Per puntuar aquest criteri caldrà complimentar l’apartat 4 de l’annex
III i aportar els certificats actualitzats conforme el proveïdor està
donat d’alta en alguns d’aquests registres.
No es valorarn els productes puntuats en algun dels altres criteris
d’adjudicació
1

Es consideraran empreses d'economia social les Empreses d'Inserció de col·lectius
especials com ara els Centres Especials de Treball i les Cooperatives d'Iniciativa
Social o similar.

Per obtenir puntuació cal complimentar l’apartat 4 de l’annex III
d’aquest plec.
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CRITERIS DE PERSONAL: 45 punts
Increment del nombre de monitors mínim establert a la clàusula
16a del plec de clàusules tècniques. Es puntuarà de la següent
manera:

5

Puntuació
màxima

25 punts

25 punts:
- Ràtio bloc 1: 1/10 per als alumnes d’Educació Infantil i 1/15 per
als alumnes de primària.
- Ràtio bloc 2: 1/10 per a tots els alumnes.
20 punts:
- Ràtio bloc 1: 1/12 per als alumnes d’Educació Infantil i 1/15 per
als alumnes de primària.
- Ràtio bloc 2: 1/12 per a tots els alumnes.
15 punts:
- Ràtio bloc 1: 1/12 per als alumnes d’Educació Infantil i 1/20 per
als alumnes de primària.
- Ràtio bloc 2: 1/12 per a tots els alumnes.
Per obtenir puntuació cal complimentar l’apartat 5 de l’annex III
d’aquest plec.

6

Vetllador o persona que realitzi tasques d’atenció directa a
Per
obteniramb
puntuació
cal complimentar
l’apartat 4
de de
l’annex
III.
alumnat
necessitats
educatives especials
dins
la franja
horària del servei de menjador.
-

15 punts

S’atorgaran 5 punts per cada persona destinada a aquest servei.

Per obtenir puntuació cal complimentar l’apartat 6 de l’annex III.
Estar en disposició d’alguna de les següents aplicacions o eines
per a la millor gestió del servei entre famílies, centres i el propi
Consell Comarcal del Moianès:

7
-

Aplicació informàtica / portal web de control de l’assistència i la
gestió del servei: 2,5 punts

-

Aplicació informàtica / portal web /o altra canal de comunicació
per a la gestió de les incidències diàries directe i immediat amb
les famílies: 2,5 punts

5 punts

Per obtenir puntuació cal complimentar complimentant l’apartat 7 de
l’annex III.
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ALTRES CRITERIS: 5 punts
8

Formació destinada als treballadors del servei de menjador (8h mínim
per cada formació), que hi assiteixi un mínim del 50% de la plantilla
dels Serveis del Moianès i que la formació s’ofereixi en un dels
municipis de la comarca:

Formació en atenció a l’alumnat amb necessitats educatives
especials: 1 punt

Formació en matèria d’hàbits alimentaris: 1 punt

Formació en educació en el lleure: 1 punt

Formació en educació en la igualtat de gènere: 1 punt

Puntuació
màxima

4 punts

Per puntuar aquest criteri caldrà complimentar l’apartat 8 de l’annex III.
9

Certificats de sistema de gestió de la qualitat (ISO 9001), sitemes
de gestió ambiental (ISO 14000), sistemes de gestió de a seguretat
alimentària (ISO22000) homologat per alguna de les entitats
reconegudes.
-

1

punt

0,5 punts per certificat aportat

Per puntuar aquest criteri caldrà complimentar l’apartat 9 de l’annex III i
aportar els certificats corresponents.

2. Per fer la verificació de tots criteris es farà per mitjà de la documentació que
es detalla.
CRITERI
1.
2.
3.
4.
5.

6.
8.

Incoroporació de productes.

NUM
CRITERI
1
7.

Adaptació dels menús a les
intoleràncies i al·lèrgies

2

Producte
i/o
servei
provinent
d’empreses
d’economia social1

4

Proposta de menús per
sonar
Increment del nombre de
monitors

3
5

Vetllador
6
Aplicacions o eines per a la
millor gestió del servei.
7

Formació
destinada
treballadors

als
8

Certificats de sistema de
gestió de la qualitat

9

MÈTODE
DE
VERIFICACIÓ
I
DOCUMENTACIÓ
RELACIONADA
Informe mensual relacionat a l’annex IV del plec de
clàusules tècniques.

Entrega trimestral de la relació de menús per sopar amb la
resta de menús.
Entrega al registre del CCM una còpia de cadascun dels
nous contractes que es realitzin durant l’execucució del
contracte.
Entrega al registre del CCM una còpia de cadascun dels
nous contractes que justifiquin la contractació d’aquest
personal que es realitzin durant l’execucució del contracte.
Presentació del funcionament del sistema informàtic a les
persones que el CCM designi abans de l’inici del curs
escolar ,així com fer presentacions en les reunions de pares
prèvies a l’inici del curs escolar de cadascun dels centres
educatius per facilitar la posada en funcionament.
Informe trimestral on constin:
- Objectius de la formació.
- Continguts.
- Assistents.
- Hores de formació.
Entrega dels certificats en el moment de la presentació de
l’oferta
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LOT 2
La puntuació màxima total serà de 20 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació
del següent criteri:
Criteris
1

Oferta econòmica

Puntuació
màxima
20 punts

PREU UNITARI pel servei de menjador per a altres
col·lectivitats fora de l’horari lectiu, fins a 20 punts d’acord amb
l’aplicació de la fórmula següent.
P = (PL - O / PL - OB) * PM
on:
P:
PL:
O:
OB:
PM:

puntuació
pressupost de licitació
oferta a puntuar
oferta més baixa
puntuació màxima

Clàusula 12a. Mesa de contractació
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes
i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i en el Reial decret
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Públic, desenvolupant les funcions que en aquests
s'estableixen.
La Mesa de Contractació, d'acord amb l'establert en el punt 7 de la Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari d'aquesta, i formaran
part d'ella, com a vocals, el Secretari o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui
atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l'Interventor, o, si escau, el titular de
l'òrgan que tingui atribuïdes la funció de control econòmic-pressupostari, així com
aquells altres que es designin per l'òrgan de contractació entre el personal funcionari
de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres electes d'aquesta,
sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres electes que, si
escau, formin part de la Mesa de contractació no podran suposar més d'un terç del
total de membres d'aquesta. Actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació.
La seva composició es publicarà a través del perfil de contractant en publicar l'anunci
de licitació o bé es farà pública amb caràcter previ a la seva constitució a través d'un
Anunci específic en el citat perfil.
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Clàusula 13a. Qualificació de la documentació inclosa al sobre número 1.
L’endemà de l’últim dia hàbil per a la presentació de proposicions es qualificarà la
documentació inclosa en els sobres número 1. Si s’observessin deficiències
esmenables, s’atorgarà al licitador un termini de tres (3) dies per esmenar-les.
La notificació s’entendrà vàlidament cursada mitjançant l’enviament d’un correu
electrònic a l’adreça indicada pel licitador. Si les deficiències observades no fossin
esmenables, la qualificació serà negativa i la proposició quedarà exclosa de la licitació.
Clàusula 14a. Obertura dels sobres número 2.
L’obertura dels sobres número 2 es celebrarà, en acte públic, a la seu del Consell
Comarcal, prèvia convocatòria publicada al Perfil del contractant.
L’acte començarà amb l’exposició per part del President de la mesa del número de
licitadors que s’hagin presentat i del resultat de la qualificació de la documentació
inclosa als sobres número 1. S’indicaran els licitadors les proposicions dels quals
hagin estat admeses, aquelles en les quals s’hagin observat deficiències esmenables i
les que hagin estat rebutjades, amb indicació de les causes que motiven l’exclusió.
A continuació, s’obriran els sobres número 2 dels licitadors i es llegiran les ofertes
econòmiques i tècniques formulades. Per deixar constància de tot s’aixecarà un acta
que reculli de manera breu les incidències.
En tot cas, no s’acceptaran aquelles proposicions que:





Tinguin contradiccions, omissions, errors o esmenes que no permetin
conèixer clarament allò que el Consell Comarcal estimi fonamental per
considerar l’oferta econòmica.
No tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa.
Excedeixin del pressupost màxim establert per al contracte.
Variïn substancialment el model de proposició establert.

La manca de signatura de l’oferta econòmica per persona amb poders suficients podrà
ser esmenada en el termini de vint-i-quatre (24) hores, a comptar de la notificació
verbal de l’existència del defecte, feta per la mesa de contractació en el mateix acte
d’obertura de les proposicions. La no esmena d’aquest defecte és causa de no
acceptació de l’oferta del licitador.
En cas de divergència entre l’oferta econòmica expressada en lletres i l’expressada en
xifres, prevaldrà l’expressada en lletres.
Clàusula 15a. Classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació.
Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de
contractació, juntament amb l’acta, la corresponent proposta d’adjudicació per cada lot
en què figuraran ordenades les ofertes de forma decreixent, incloent la puntuació
atorgada a cadascuna d’elles per aplicació dels criteris indicats a la clàusula 11a i
identificant l’econòmicament més avantatjosa.
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Clàusula 16a. Requeriment de Documentació
L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè,
dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués
rebut el requeriment, present la documentació justificativa del compliment dels
requisits previs a què fa referència l'article 140.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014, així com de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2, i
d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
De no emplenar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l'import del 3 per cent
del pressuposat base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.
En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a recaptar aquesta
documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les
ofertes.
Clàusula 17a. Garantia Definitiva
El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la
garantia d'un 5% del preu final ofert de cada lot (de forma independent), exclòs
l'Impost sobre el Valor Afegit.
Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, en
cada cas, a les condicions establertes en les normes de desenvolupament d'aquesta
Llei. L'efectiu i els certificats d'immobilització dels valors anotats es dipositaran en la
Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions
d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o establiments públics equivalents de les
Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les quals hagin de fer
efecte, en la forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament
d'aquesta Llei estableixin, sense perjudici del que es disposa per als contractes que se
celebrin a l'estranger.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives
de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats
per operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats en la
lletra a) anterior.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que
les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat
asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança haurà de
lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
D’altra banda, de conformitat amb l’article 108.2 de la LCSP, l’esmentada garantia es
podrà constituir mitjançant retenció en el preu practicada sobre la primera factura, en
el moment de la seva aprovació, si així ho ha sol·licitat el contractista, fent constar
expressament que per fer efectiva la garantia definitiva del contracte s’opta per la via
de la retenció de part del preu facturat (mitjançant l’annex V).

20

La Tresoreria del Consell Comarcal emetrà un justificant acreditatiu de la constitució
del dipòsit, en el moment d’aprovació de la 1a factura.
En cas que es facin efectives sobre aquesta garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles a l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquella en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze (15) dies naturals des de l’execució, incorrent en
cas contrari en causa de resolució.
Quan, com a conseqüència d’una modificació del contracte, el preu contractual
experimenti una variació, la garantia haurà de ser reajustada, perquè guardi la deguda
proporció amb el nou preu modificat. Aquest reajustament s’haurà de produir en el
termini de quinze (15) dies naturals comptats des de la data en què es notifiqui a
l’adjudicatari l’acord de modificació.
Clàusula 18a. Adjudicació del Contracte
Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el
contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.
En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o la
proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec.
L'adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o licitadors, havent de
ser publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.
Clàusula 19a. Formalització del Contracte
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització.
D'acord amb l'assenyalat en l'article 99.7 LCSP, cada lot constituirà un contracte.
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es
produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació
de l’adjudicació.
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari
s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu quan sigui requerit i, en
qualsevol cas, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la
recepció del requeriment.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del
seu càrrec les corresponents despeses.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins
del termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressuposat base de licitació,
IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la
garantia definitiva.
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Clàusula 20a. Condicions Especials d'Execució del Contracte
S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte per cada lot,
d'acord amb l'establert en l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic:
- Consideracions de tipus ambiental:
o

L’adjudicatari haurà d’elaborar un pla d’estalvi per a una gestió més sostenible
de l’aigua i implemenar-lo a la cuina central i a cada centre on es subministri
el menjar, així com fer-ne difusió, de manera pedagògica, als usuaris de
cada centre.

o L’adjudicatari haurà de fer un tractament adequat dels residus que produeixi i els

reciclarà. El reciclatge el durà a terme atenent-se a la normativa de gestió de
residus existent en cada municipi on hi hagi ubicat el centre o cuina central.

Clàusula 21a. Drets i Obligacions de les parts
21.1 Règim de pagament.
LOT 1
El pagament del servei es farà segons els procediments definits a la clàusula 6 del
plec de prescripcions tècniques reguladores del contracte del servei de menjador dels
centres d’educació infantil i primària i llars d’infants de la comarca del Moianès, durant
el període lectiu pel curs 2018-2019, prorrogable pel curs 2019-2020, per al LOT 1.
Usuaris dels centres d’educació infantil i primària
L’empresa adjudicatària facturarà la totalitat dels serveis prestats al CCM.

Com a annex a la factura, l’empresa adjudicatària presentarà un certificat
emès pel director/a de l’escola o membre de l’equip directiu en qui el director
delegui aquesta responsabilitat, en el que hi constarà, (document 1 de l’annex IV
del plec prescricpions tècniques particulars)
- Llistat de tots els usuaris del servei amb el detall de dies d’utilització, total
dels serveis prestats per cada usuari i l’especificació de la tipologia d’usuari
(fix, esporàdic, beca 50% o beca 100%).
- Resum del total de serveis per tipologia d’usuari.
Tal i com estableix la clàusula 1 d’aquest plec, l'empresa adjudicatària gestionarà el
cobrament als usuaris o a les seves famílies i establirà les condicions de pagament
tenint en compte que només es cobraran els serveis efectivament prestats per
comensal i dia i els serveis d’aquells usuaris fixes que no hagin comunicat, dins l’horari
establert, que no faran ús del servei de menjador.
L'empresa adjudicatària habilitarà formes de cobrament, ja sigui amb el personal
adscrit al centre o bé a través d'una entitat bancària.
En el cas que la forma de cobrament sigui a través d’una entitat bancària, l’empresa
serà responsable de la seva gestió i haurà d’establir els mecanismes que garanteixin
els cobraments dels imports als usuaris del servei.
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En el cas que un usuari no atengui el pagament de 2 rebuts mensuals, l’empresa
adjudicatària comunicarà aquesta situació al CCM per tal que aquest intervingui en la
gestió d’aquests impagats.
L’empresa adjudicatària presentarà al registre del CCM una liquidació (en format
paper i format electrònic) corresponent a cada mes que contindrà:( document 2 de
l’annex IV del plec prescricpions tècniques particulars )
- La relació dels imports cobrats a cadascun dels usuaris del servei.
- Relació dels rebuts que han resultat impagats i la relació de gestions de
cobrament realitzades per l’empresa adjudicatària. En el cas d’existir rebuts
que han resultat impagats dues vegades s’inclourà sol·licitud de que el
Consell Comarcal assumeixi la gestió d’aquests rebuts impagats.
- El llistat amb la relació dels serveis prestats a cadascun dels usuaris becats i
pels quals l’empresa sol·licita l’abonament al CCM.
L’empresa adjudicatària percebrà del CCM la diferència entre el import facturat i el
gestionat directament, efectuant-se la compensació dels imports a pagar pel proveïdor
per la gestió de cobrament i a cobrar pel total de la factura emesa.
Usuaris de llars d’infants
Pels serveis prestats als usuaris de les llars d’infants, l’empresa facturarà el
corresponent import a l’ajuntament que el CCM haurà designat.
LOT 2
En el cas dels usuaris del LOT 2, el pagament del servei es farà tal i com es recull a la
clàusula 7 del plec de prescripcions tècniques reguladores del contracte del servei de
menjador de llars d’infants i altres col·lectivitats de la comarca del Moianès durant el
període no lectiu, pel curs 2018-2019, prorrogable pel curs 2019-2020, per al lot2.
Usuaris de llars d’infants
Pels serveis prestats als usuaris de les llars d’infants, l’empresa facturarà el
corresponent import, amb el límit de 4,00€ (sense iva), a l’ajuntament que el Consell
Comarcal haurà designat. En el cas que l‘import de la licitació excedeixi dels 4,00€
(sense iva), l’empresa facturarà la diferència al Consell Comarcal del Moianès.
Altres col·lectius
Pels serveis prestats a altres col·lectius, l’empresa facturarà el corresponent import a
l’ajuntament o entitat que el Consell Comarcal haurà designat.
Les factures es presentaran en un format ajustat als requeriments establerts per la
legislació vigent, i inclouran, com a mínim, el detall dels serveis prestats.
21.2. Obligacions laborals, socials i de transparència
Subrogació de personal (lot 1): als efectes previstos a l’article 130 de la LCSP, s’adjunta
com a annex II del plec de prescripcios tècniques la relació de personal actualment
adscrit a la prestació del servei (lot 1), facilitada per les anteriors empreses i que cal
subrogar d’acord al que que regula el conveni col.lectiu corresponent i la legislació laboral
aplicable .S’ inclouen a l’annex II les dades relatives a les condicions dels contractes dels
treballadors necessàries per a l’avaluació dels costos laborals per part de les empreses
licitadores.
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En relació a cada lot, el contractista està obligat al compliment de la normativa vigent
en matèria laboral i de seguretat social, i del conveni col·lectiu corresponent. Així
mateix, està obligat al compliment del Reial 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, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, sobre efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
sobri Prevenció de Riscos Laborals, i del Reglament dels Serveis de Prevenció,
aprovat per Reial decret 39/1997, de 17 de gener, així com de les normes que es
promulguin durant l'execució del contracte.
L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del
contracte les normes i les condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé
en tot cas, l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels
treballadors conforme al Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.
Així mateix, de conformitat amb l'establert en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, l'adjudicatari del
contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota la
informació necessària per al compliment de les obligacions previstes en la citada
norma, així com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit municipal.
21.3. Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del contracte.
Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte per cada lot, les
següents:
a. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat
objecte de valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al
contracte.
b. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives
particulars en relació amb la subcontractació.
c. El pagament dels salaris als treballadors i la seva retenció d'IRPF, així com
l'abonament puntual de les quotes corresponents a la Seguretat Social.
Per controlar el compliment d'aquestes obligacions contractuals essencials, el Consell
Comarcal podrà efectuar inspeccions aleatòries i requerir documentació i informació a
l’adjudicatari.
21.4. Termini de garantia
L'objecte de cada lot quedarà subjecte a un termini de garantia de 4 mesos pel Lot 1 i
3 mesos pel Lot 2, a comptar des de la data de recepció o conformitat del treball,
termini durant el qual l'Administració podrà comprovar que el treball realitzat s'ajusta a
les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i a l'estipulat en el
present Plec i en el de Prescripcions Tècniques. Transcorregut el termini de garantia
sense que s'hagin formulat objeccions als treballs executats, quedarà extingida la
responsabilitat del contractista.
Si durant el termini de garantia s'acredités a l'existència de vicis o defectes en els
treballs efectuats l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l'esmena
d'aquests.
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21.5 Despeses exigibles al contractista
Són de compte del Contractista les despeses de l'anunci o anuncis de licitació i
adjudicació, si escau, de la formalització del contracte, així com qualssevol uns altres
que resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que
aquestes assenyalin.
21.6. Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i autoritzacions
El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per
si mateix i així l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i
autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol
altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici, execució i lliurament
del subministrament, sol·licitant de l'Administració els documents que para això siguin
necessaris.

Clàusula 22a. Subcontractació
S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del
contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents:
a) Comunicació prèvia i per escrit al Consell Comarcal de les dades següents en
relació amb cada subcontracte que pretengui realitzar:
a. Identificació del subcontractista (dades de personalitat, capacitat i solvència).
b. Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.
c. Import de les prestacions a subcontractar.
b) No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per contractar
amb l'Administració ni amb suficient capacitat, solvència i habilitació professional
precisa per executar les prestacions concretes que se subcontracten.
c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici dels
treballs que subcontracti, l'afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors que
realitzin els treballs en qüestió en compliment de l'establert en el Reial decret llei
5/2011, de 29 d'abril, de mesures per a la regularització i control de l'ocupació
submergida i foment de la rehabilitació d'habitatges.
d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la
subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.
e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que
assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront del Consell
Comarcal, amb sometiment estricte als plecs de clàusules administratives
particulars i als termes del contracte.
f) El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions
que realitzin com a mínim en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
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Clàusula 23a. Modificacions contractuals previstes
Es preveu de manera expressa, de conformitat amb l'article 204 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, la possibilitat de què durant l'execució
del contracte es realitzin modificacions del seu objecte conforme a les següents
determinacions:
Lot 1
a) Circumstàncies:
- Per la incorporació o disminució del nombre d’escoles adherides al servei
- Per la incorporació o disminució del nombre de llars d’infants adherides al
servei
b) Abast de les modificacions previstes: en cas que es dongui qualsevol de les
dues circumstàncies anteriors afectarà a l’augment o disminució del nombre de
menús a servir.
c) Condicions de la modificació:
- no afectarà a les condicions d’execució.
d) Percentatge del preu d'adjudicació del contracte al qual com a màxim puguin
afectar: fins a un màxim del 20% del preu inicial.
Lot 2
a) Circumstàncies:
- Per la incorporació o disminució del nombre de llars d’infants adherides al
servei.
- Per l’augment o disminució d’activitats o serveis educatius organitzats o
autoritzats pel Consell Comarcal.
b) Abast de les modificacions previstes: en cas que es dongui qualsevol de les
dues circumstàncies anteriors afectarà a l’augment o disminució del nombre de
menús a servir.
c) Condicions de la modificació:
- no afectarà a les condicions d’execució.
d) Percentatge del preu d'adjudicació del contracte al qual com a màxim puguin
afectar: fins a un màxim del 20% del preu inicial.
Clàusula 24a. Successió en la Persona del Contractista
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques
d'activitat d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà
subrogada en els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les
condicions exigides en l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi
que afecti a la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis
legalment previst per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui
el compliment de les condicions de la subrogació.
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Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el
contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se
a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista.
Clàusula 25a. Penalitats per Incompliment
25.1 Penalitats per demora
L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels
terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per
la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de
de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.
Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu
del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució
d'aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitats.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit l'execució
parcial de les prestacions definides en el contracte, l'Administració podrà optar,
indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes
anteriorment.
25.2 Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació
Es consideren molt greu els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de
les condicions especials d'execució establerta en la clàusula 20 d'aquest plec de
clàusules particulars.
Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri
que l'actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte
no resulta convenient per a l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà
per la penalització corresponent.
Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les
penalitats coercitives d’1% del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció i/o dia
d'incompliment de terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la comissió
de la infracció.
L'incompliment per part del contractista de les obligacions establertes en la clàusula 22
en matèria de subcontractació, comportarà una penalització de l’1% de l'import del
subcontractat, sent la seva reiteració causa de resolució del contracte.
L'incompliment per part de l'adjudicatari de qualsevol altra de les seves obligacions
contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva
de l’1 % del preu del contracte, en funció del seu major o menor gravetat i reincidència.
Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a al
Consell Comarcal o a tercers amb dret a repetir contra l’administració.
En el cas d'incompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que si escau hagi
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existit entre la seva oferta i la del següent contractista al qual s'hagués adjudicat el
contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari.
25.3 Imposició de penalitats
Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments
contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al
contractista un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la
denúncia. Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe
del responsable del servei i informe jurídic, pel President o Conseller en qui delegui,
resolució que posarà fi a la via administrativa.
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats pel Consell Comarcal es
realitzarà al moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si
s'estima que l'incompliment no afectarà a l'execució material dels treballs de manera
greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de
l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en
qualsevol moment anterior a la terminació del termini de garantia del contracte.
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es
faran efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que el Consell
Comarcal tingui pendents d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats
pendents de pagament, es podran fer efectives contra la garantia definitiva i si aquesta
no aconseguís el muntant de la penalització, es podrà reclamar per la via
administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic.
Clàusula 26a. Resolució del Contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i
en els fixats en els articles 211, 312 g) i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a
instàncies del contractista.
A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del
contracte que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total,
sempre que l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats de
conformitat amb la clàusula 25.
Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic les establertes com a
obligacions essencials per l'òrgan de contractació.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia
definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats al
Consell Comarcal, en el que excedeixin de l'import de la garantia.
Clàusula 27a. Responsable del Contracte
En l'acord d'adjudicació del contracte es designarà un tècnic comarcal responsable de
l'execució del contracte, amb les funcions que es preveuen en l'article 62 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret les següents:
- Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, para constata que el
contractista compleix les seves obligacions d'execució en els termes acordats en
el contracte.
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- Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en matèria
social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi
hagués, així com el compliment de les obligacions establertes en el contracte
suposin l'aportació de documentació o la realització de tràmits de tipus
administratiu.
- Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol
incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de
la seva resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que
estableix l'article 97 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
- Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu
compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament
executives quan puguin afectar a la seguretat de les persones o quan la demora
en la seva aplicació pugui implicar que reporten inútils posteriorment en funció
del desenvolupament de l'execució del contracte; en els altres casos, i en cas de
mostrar la seva disconformitat l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a adoptar
l'òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles indemnitzacions que
puguin procedir.
- Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
- Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat
l'execució del contracte.
Clàusula 28a. Unitat encarregada del Seguiment i Execució
De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat
encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte serà l’Àrea
d’Ensenyament del Consell Comarcal del Moianès.
Clàusula 29a. Confidencialitat i tractament de dades
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la
normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui
accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que estableix
el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE.
L'empresa adjudicatària (com a encarregada del tractament de dades) i el seu
personal en compliment dels principis d'integritat i confidencialitat han de tractar les
dades personals als quals tinguin accés de manera que garanteixin una seguretat
adequada inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva
pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o
organitzatives apropiades de conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica de
Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reglament 2016/679 relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades).
Aquesta obligació és complementària dels deures de secret professional i subsistirà
encara que hagi finalitzat el contracte amb el responsable del tractament de les dades
(Ajuntament o Consell Comarcal del Moianès).
D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i
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la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa al contractista i al seu personal que
l’execució del present contracte implica el tractament de dades de caràcter personal de
persones identificades o identificables, per la qual cosa el contractista haurà de signar
un clausulat específic que reculli els seus deures i obligacions en relació amb el
tractament de les dades.
Clàusula 30. Recursos legals dels licitadors
1. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació les actuacions
previstes a l’article 44.1 LCSP.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, i s’interposarà davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic.
Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat
amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de
recursos administratius ordinaris
2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes,
compliment i extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial
en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari
que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació
bàsica del procediment administratiu comú; o del recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Moià , 2 de maig de 2018
El Secretari ,
CPISR-1 C
JAUME MIRÓ
HERMS

Firmado digitalmente
por CPISR-1 C JAUME
MIRÓ HERMS
Fecha: 2018.05.07
16:32:44 +02'00'

Jaume Miró i Herms
L’Interventor que subscriu informa favorablement el present Plec de Clàusules
Administratives Particulars, la qual cosa fa constar a efectes d’allò que disposa
l’article 116 i la Disposició addicional 3a de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic
.

Francesc Aragon Sànchez

CPISR-1 C
FRANCESC
ARAGON
SANCHEZ

Firmado digitalmente
por CPISR-1 C
FRANCESC ARAGON
SANCHEZ
Fecha: 2018.05.07
16:00:31 +02'00'
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ANNEX I
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
DEL LICITADOR
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR DE COMPLIR AMB ELS
REQUISITS PREVIS QUE ESTABLEIX L’ARTICLE 140 DE LA LCSP

En/Na......................................................................................................................... amb
DNI ......................................... actuant en nom propi / en representació de l’entitat
mercantil ...........................................................................................................................,
provista del CIF .......................... amb domicili a .......................................................
.....................................................................en qualitat de licitador en el procediment
obert pel LOT ........ de la contractació del Servei de menjador escolar, llar d’infants i
altres col·lectivitats de la comarca del Moianès, DECLARA RESPONSABLEMENT:
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació del LOT número ......... pel
Servei de ..........................................................................................................................
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de
l'article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per ser
adjudicatari del contracte de serveis, en concret:
 Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.
 Que, si escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb els
requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
 Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article
71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es
troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
 Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin
sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que
pogués correspondre al licitador. [Solament en cas d'empreses estrangeres].
 Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és
___________________________________.
TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a
què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat
com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a
això.
I per deixar-ne constància, signo la present declaració.

[Lloc, data i signatura]
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ANNEX II
DECLARACIÓ SOBRE L’ALTERACIÓ DE LES DADES QUE FIGUREN AL
REGISTRE DE LICITADORS

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ALTERACIÓ DE LES DADES ANOTADES
EN EL REGISTRE DE LICITADORS

Nom

Cognoms

NIF

En representació de l’empresa

CIF

Domiciliada a efectes de notificacions

Població
CP

Telèfon

Fax

Correu electrònic

Número d’inscripció en el Registre de la Expedient de contractació al qual es
Generalitat de Catalunya:
concorre:

Declara sota la seva responsabilitat:


Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre de licitadors de
la Generalitat de Catalunya no han estat alterades en cap de les seves
circumstàncies, i que es corresponen a la diligència del Registre que
s’acompanya a aquesta declaració.



Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre de licitadors de
la Generalitat de Catalunya referents a:
-

___________________________
___________________________
___________________________

han sofert alteració segons s’acredita mitjançant els documents que s’adjunten
a la present declaració, i que aquests extrems han estat comunicats al Registre
en data ________________, mantenint-se la resta de les dades sense cap
alteració respecte del contingut de la diligència del Registre.

[Lloc, data i signatura]

ANNEX III
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA TÈCNICA
LOT 1

OFERTA TÈCNICA QUE ES FORMULA EN EL PROCEDIMENT OBERT CONVOCAT
PEL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL

SERVEI DE MENJADOR DELS CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I
PRIMÀRIA I LLARS D’INFANTS DINS EL PERÍODE LECTIU (LOT 1)
En/Na................................................................................................, major d'edat, veí de
........................................................, amb domicili a efectes de notificacions al carrer
.............................................................................núm..................................................pis.....
........................., provist del DNI/NIF....................................., actuant en nom i
representació de l’entitat mercantil.......................................................................................,
assabentats del procediment obert per a la contractació del Servei de menjador dels

centres d’educació infantil i primària i llars d’infants dins el període lectiu
(lot 1), acceptant i sotmetent-se plenament al Plec de clàusules administratives i al Plec
de prescripcions tècniques que regiran la contractació, i subjectant-se als preceptes
legals que regulen la contractació del sector públic formula la següent OFERTA
TÈCNICA:

1.

PRODUCTES DE PROXIMITAT I/O ECOLÒGICS.
(escollir una opció marcant amb una “X”)

( ) NO es compromet a incorporar cap producte de proximitat i/o ecològic.
( ) SÍ es compromet a incorporar productes de proximitat i/o ecològics. En concret,
s’incorporaran ................... (indicar el número de productes) productes en l’elaboració dels menús cada
setmana.

2.

ADAPTACIONS D’INTOLERÀNCIES I AL·LÈRGIES:

(
) NO es compromet a fer les adaptacions necessàries per adaptar els menús especials en
casos d’intoleràncies i/o al·lèrgies.
(
) SÍ, en relació als plats/productes al·lergogens o causants de la intolerància (que es
relacionen a continuació) es compromet a adaptar-los amb els plats/productes alternatius
següents, cada vegada que aparegui en la planificació del menú:
PLAT/PRODUCTE
AL·LERGOGEN O CAUSANT
DE LA INTOLERÀNCIA.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

IDENTIFICACIÓ
DE L’AL·LERGEN

PLAT ALTERNATIU

PRODUCTE A CANVI
DE L’AL·LERGEN.

3.

PROPOSTA DE MENÚ PEL SOPAR:

(
) NO es compromet a fer arribar mensualment amb el menú dels dinars una proposta de
menú per sopar a les famílies usuàries del servei.
(
) SÍ, es compromet a a presentar mensualment una proposta de menús pel sopar
equilibrada a nivell nutricional amb els àpats del dinar.

4.

EMPRESES ECONOMIA SOCIAL.

( ) NO es compromet a prestar serveis i/o utilitzar productes d’empreses d’economia social,
( ) SI es compromet a prestar serveis i/o utilitzar productes d’empreses d’economia social,
(omplir el quadre en cas afirmatiu)

PRODUCTE O
SERVEI

PLAT DEL QUE
FORMA PART,
si és el cas.

EMPRESA ECONOMIA
SOCIAL

NÚM. REGISTRE

1
2
3
4

5.

INCREMENT DEL NOMBRE DE MONITORS:

(

) NO es compromet incorporar personal per augmentar la ratio de personal.

(

) SÍ es compromet incorporar personal per augmentar la ratio de personal.
(omplir el quadre en cas afirmatiu)

Bloc 1

Ratio
Referent a la ratio d’infantil
Referent a la ratio de primària

Bloc 2

Ratio
Referent a la ratio per a tots els alumnes

6.

PERSONAL D’ATENCIÓ DIRECTA A L’ALUMNAT AMB NEE:

(
) NO es compromet incorporar personal d’atenció directa a l’alumnat amb necessitats
educatives especials.
(
) SÍ, es compromet incorporar........... persones que realitzin les tasques d’atenció directa a
aquell alumnat amb necessitats educatives especials dins de la franja horària del servei de
menjador (vetllador).

7.

APLICACIONS O EINES PER LA MILLOR GESTIÓ DEL SERVEI:

(

) No posa a disposició cap aplicació informàtica / portal web

(

) SÍ posa a disposició aplicació informàtica / portal web
Aplicació informàtica / portal web de control de l’assistència i la gestió del servei
Indicar aplicació o enllaç: .....................................................................................................
Aplicació informàtica / portal web / o altra canal de comunicació per a la gestió de les
incidències diàries directe i immediat amb les famílies
Indicar aplicació, enllaç o altre canal de comunicació: ..............................................................

En cas de no indicar l’aplicació o enllaç, aquest criteri no serà puntuable.
FORMACIÓ PER AL PERSONAL D’ATENCIÓ DRECTA:

8.

Es compromet a formar als treballadors del servei de menjador en un dels municipis de la
comarca del Moianès, amb l’assitència mínima d’un 50% de la plantilla dels menjadors del
Moianès, amb els cursos següents i d’una durada mínima de 8 hores:
No

Sí
curs de formació especialitzat en atenció a l’alumnat amb necessitats educatives
especials.
1

2

cursos de formació especialitzats en matèria d’hàbits alimentaris.

3 cursos
4

de formació especialitzats en educació en el lleure.

cursos de formació especialitzats en educació en la igualtat de gènere.

Sempre que el Consell Comarcal o el Consorci ofereixi algun d’aquests cursos es
compromet a fer-hi participar els seus treballadors.

9.

CERTIFICATS DE QUALITAT:

Manifesta que l’entitat:
( ) NO disposa de certificats de qualitat ni certificats en relació a la seguretat alimentària
homologat per alguna de les entitats reconegudes..
( ) SÍ disposa de certificats de qualitat i certificats en relació a la seguretat alimentària
1
homologat per alguna de les entitats reconegudes. Són els següents i s’adjunten com a annex :
1. Certificat en........................................................................................................................
Entitat que l’emet:
2. Certificat en........................................................................................................................
Entitat que l’emet:
(Lloc, data i signatura del proponent)
SR. PRESIDENT DE EL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS

1

En cas de no adjuntar-se els certificats, o que aquests estiguin caducats, aquest criteri no serà puntuable.

ANNEX IV
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICA
LOT 2

OFERTA ECONÒMICA QUE ES FORMULA EN EL PROCEDIMENT OBERT
CONVOCAT PEL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS PER A LA
CONTRACTACIÓ
DEL
SERVEI
DE
MENJADOR
PER
A
ALTRES
COL·LECTIVITATS I LLARS D’INFANTS FORA DEL PERÍODE LECTIU (LOT 2)

En/Na................................................................................................, major d'edat, veí de
........................................................, amb domicili a efectes de notificacions al carrer
.............................................................................núm..................................................pis.....
........................., provist del DNI/NIF....................................., actuant en nom i
representació de l’entitat mercantil.......................................................................................,
assabentats del procediment obert per a la contractació del Servei de menjador per a
altres col·lectivitats i llars d’infants fora del període lectiu (lot 2), acceptant i
sotmetent-se plenament al Plec de clàusules administratives i al Plec de prescripcions
tècniques que regiran la contractació, i subjectant-se als preceptes legals que regulen la
contractació del sector públic.
Fa constar que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
l’administració, i declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap de les
circumstàncies que impedeixin contractar amb l'administració que determina l'article 71
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
I formula la següent:
9. OFERTA ECONÒMICA:
Preu menú
(IVA no inclòs)

LOT 2
Preu per menú
(2)
per a altres col·lectivitats i llars d’infants fora del període lectiu

(Lloc, data i signatura del proponent)
SR. PRESIDENT DE EL CONSELL COMARCAL DEL MOIANÈS

2

No seran acceptades les ofertes superiors a 6,20 €/menú, IVA no inclòs.

Import de
l’IVA (10%)

ANNEX V
GARANTIA DEFINITIVA
MITJANÇANT RETENCIÓ EN EL PREU
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SOL·LICITUD DE CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PER LA VIA DE
RETENCIÓ EN EL PREU

Sr./Sra. .................................................................. amb DNI núm..... ......................... ,
en representació de............................................................................................ ............
......................................................................................... , NIF núm. .........................
domiciliada a .................................................................................... ..........................

MANIFESTO
Que a l’empara de l’article 108.2 de la Llei de contractes del sector públic, l’entitat
que represento, s’acull a la possibilitat de constituir la garantia definitiva del contracte
mitjançant retenció en el preu practicada sobre la primera factura, en el moment de la
seva aprovació.
SOL·LICITO
Que es defereixi la constitució de la garantia definitiva fins al moment d’aprovació de
la primera factura, i es procedeixi llavors a retenir-ne part del preu, en l’import
suficient per fer front a la garantia, això és, un 5% del preu d’adjudicació del
contracte.
[Data i signatura]
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