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DILIGÈNCIA:
Esmena als documents “Informe de Necessitats i de conformitat
pressupostària”, “Plec de clàusules”, “Informe de l’Assessoria Jurídica”,
“Annex 5. Oferta econòmica i criteris avaluables de forma automàtica”, I
“Annex 6. Declaracions responsables” que regeixen el contracte de cuina
in situ a la residència d’avis i centre de dia Marià Fortuny de Reus
Rebuda la petició d’esmena que consta en l’Informe de fiscalització a través d’ENOTUM el dia 2
de maig de 2019, es procedeix a esmenar el contingut dels documents “Informe de
Necessitats”, “Plec de Clàusules”, “Informe de l’Assessoria Jurídica”, “Annex 5. Oferta
econòmica i criteris avaluables de forma automàtica” i “Annex 6. Declaracions responsables”,
en el sentit que s’assenyala a continuació:

Esmena 1: Sobre l’informe de necessitats i de conformitat d’existència de crèdit
1. Divisió en lots. Necessitat de justificar la no divisió en lots.
En resposta a l’observació de la clàusula 5, s’afegeix la següent justificació:
El fet de realitzar de forma independent les diferents prestacions de què consta el servei
(adquisició d’aliments, emmagatzematge, conservació, preparació, condimentació i emplatat
d’aliments, neteja diària i setmanal, recollida selectiva de residus) dificultaria l’execució del
contracte, en tant que es requereix una coordinació en l’execució de les diferents prestacions
que permeti que el servei es presti de forma correcta i eficient, satisfent d’aquesta manera les
necessitats que el motiven, suposant la divisió en lots una impossibilitat d’obtenir aquests
objectius i podent comportar problemes en l’execució del contracte.

2. Procediment d’adjudicació. Justificació de l’elecció del procediment obert.
En la clàusula 13 es justifica l’elecció del procediment obert atenent al valor estimat del
contracte i a la necessitat de disposar de la màxima concurrència entre els potencials licitadors
amb la finalitat d’obtenir el millor preu possible. S’entén que la justificació del procediment ja
queda ben motivada.
3. Classificació.
En la clàusula 16.1 on hi diu:

“Grup M Subgrup 06 Categoria C; ó Grup M Subgrup 06 Categoria 3.”
Ha de dir:
“Grup M Subgrup 06 Categoria B; ó Grup M Subgrup 06 Categoria 2.”
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4. Clàusula 18. Criteris d’adjudicació
En la clàusula 18 on hi diu:
“En els següents càlculs es consideraran els imports IVA inclòs”
Ha de dir:
“En els següents càlculs es consideraran els imports IVA exclòs”
Esmena 2: Sobre el Plec de clàusules administratives
1. Pressupost base de licitació. Incloure l’estudi de costos, tal com s’ha fet en
l’informe de necessitats (art. 100.2 LCSP)
En resposta a l’observació, s’afegeix a la clàusula 3.1. del Plec de clàusules el següent:
Per al càlcul de desglossament del pressupost net (sense IVA) s’ha considerat les ràtios
sectorials per exercici i sector d’activitat del Banc d’Espanya, sector d’activitat CNAE I56
serveis de begudes i de menjars.
Un cop considerats els costos, els beneficis, les rentabilitats, i l’estructura de l’actiu, el
pressupost net (sense IVA) queda desglossat de la següent manera:
Costos directes i d’estructura

94%

Costos indirectes

3%

Benefici industrial

3%

D’acord amb l’anterior, es passa a determinar el següent desglossament de costos:
-

Pensió residència:

COSTOS DIRECTES I D’ESTRUCTURA

COBERT RESIDÈNCIA

Gestió de cobrament
TOTAL

Matèria prima i cuinat
(32,49%)

2,76€

Personal
de
cuina,
absentisme i augment de
conveni (55,00%)

4,68€

Conservació
(1,58%)

mobiliari

0,13€

Neteja, reposició i altres
(4,40%)

0,37€

(0,53%)

0,05€
7,99€
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COSTOS INDIRECTES
Altres despeses generals i
benefici industrial

(6%)

0,51€

Cost unitari total

-

8,5€

Pensió centre de dia:

COSTOS DIRECTES I D’ESTRUCTURA

COBERT CENTRE DE
DIA

Gestió de cobrament

Matèria prima i cuinat
(32,49%)

1,80€

Personal
de
cuina,
absentisme i augment de
conveni (55,00%)

3,05€

Conservació
(1,58%)

mobiliari

0,08€

Neteja, reposició i altres
(4,40%)

0,24€

(0,53%)

0,03€

TOTAL

5,20€

COSTOS INDIRECTES
Altres despeses generals i
benefici industrial

(6%)

Cost unitari total

-

0,33€
5,53€

Costos salarials mà d’obra:

Costos per categoria laboral

Taules Salarials 2018

Cuiner (salari base)

985,34€ / mensual – 13.794,76 € / anual

Marmitor (salari base)

893,15€ / mensual – 12.504,10 € / anual

El pressupost previst garanteix el compliment del conveni d’aplicació (conveni de col·lectivitats),
i les taules salarials vigents.
2. Classificació.
En la clàusula 10.1 on hi diu:

“Grup M Subgrup 06 Categoria C; ó Grup M Subgrup 06 Categoria 3.”
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Ha de dir:
“Grup M Subgrup 06 Categoria B; ó Grup M Subgrup 06 Categoria 2.”
3. Referència Llei Orgànica de Protecció de Dades.
S’aprova la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals; aquesta referència s’entén incorporada als documents del Plec de
Clàusules.
4. Contingut del sobre A i B.
En resposta a l’observació, en la clàusula 12.10 relativa a la documentació que ha d’incloure el
sobre A, s’afegeix la següent:
Compromís, en cas de ser adjudicatari, relatiu a la contractació d’una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil amb les característiques que es detallen en la clàusula 9 del Plec de
Prescripcions Tècniques.
En la clàusula 12.10 relativa a la documentació que ha d’incloure el sobre B, s’afegeix el
següent:
S’ha de presentar el Projecte del servei, a partir del qual deduir els diferents extrems que seran
objecte de puntuació a cada apartat, identificant clarament cadascun dels apartats que es
valoraran.
5. Clàusula 16.3 Garantia definitiva
En resposta a l’observació, es procedeix a eliminar la següent referència que es fa en la
clàusula 16.3 del Plec de Clàusules: “apartat L del quadre de característiques”.
6. Clàusula 27. Altres obligacions de l’empresa contractista. Incorporació mitjà
verificació del compliment clàusules socials d’acord amb la Instrucció per a la
incorporació de clàusules socials a la contractació pública de l’Ajuntament de
Reus i els seus ens dependents (29/12/2016).
En resposta a l’observació, la verificació del compliment de les obligacions assenyalades
correspondrà al Responsable del Contracte.
7. Clàusula 14. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
En la clàusula 14.2 on hi diu:
“En els següents càlculs es consideraran els imports IVA inclòs”
Ha de dir:
“En els següents càlculs es consideraran els imports IVA exclòs”
Esmena 4: Sobre l’Annex 5 Oferta econòmica i criteris avaluables de forma automàtica
En resposta a l’observació, en relació a l’anotació 1 del peu de pàgina del punt 2 relatiu a la
plantilla que s’adscriurà de més, a partir del mínim exigit, s’afegeix el següent:
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Hi ha la possibilitat d’escollir una opció en l’apartat a) i una altra en l’apartat b), o bé deixar-ne
una o les dues en blanc.
Esmena 5: Sobre l’Annex 6 Declaració responsable
En resposta a l’observació, s’afegeix en l’Annex 6 Declaracions Responsables el següent
compromís:
Que em comprometo, en cas de ser adjudicatari, a la contractació d’una pòlissa d’assegurança
de responsabilitat civil amb les característiques que es detallen en la clàusula 9 del Plec de
Prescripcions Tècniques.
Esmena 6: Sobre l’Informe jurídic
En resposta a l’observació, a la clàusula 4 de criteris de solvència, on hi diu:
Opció 1: Mitjançant classificació
- Anterior a l’entrada en vigor del RD 773/2015 i vàlida fins el 01.01.2020:
Grup M Subgrup 06 Categoria C.
-

Classificacions atorgades amb posterioritat a l’entrada en vigor del RD
773/2015: Grup M Subgrup 06 Categoria 3.

Ha de dir:
Opció 1: Mitjançant classificació
-

Anterior a l’entrada en vigor del RD 773/2015 i vàlida fins el 01.01.2020:
Grup M Subgrup 06 Categoria B.

-

Classificacions atorgades amb posterioritat a l’entrada en vigor del RD
773/2015: Grup M Subgrup 06 Categoria 2.

Aquest document modifica i esclareix el contingut dels documents “INFORME
DE NECESSITATS”, “PLEC DE CLÀUSULES”, “INFORME DE L’ASSESSORIA
JURÍDICA”, “ANNEX 5. OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS AVALUABLES DE
FORMA AUTOMÀTICA” i “ANNEX 6. DECLARACIONS RESPONSABLES” en el
sentit assenyalat, motiu pel qual haurà de ser signat com a prova de la seva
conformitat pel licitador.
Reus, 7 de maig de 2019

ESPAI PEL LICITADOR
Declaro que conec i accepto la totalitat de clàusules que es disposen en aquest
document (pàgina 1 a 5).
NOM I COGNOMS DEL LICITADOR SOTASIGNAT DE L’OFERTA;
SEGELL

SIGNATURA I
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