R/N: BE/CP00034 BE-2022-21

DEPT. DE DRETS SOCIALS

Acta de les sessions de la Mesa de contractació en procediment obert (2)
Expedient

BE-2022-21

Unitat
promotora

Servei de Recursos Propis, Residència Gràcia, Residència Mil·lenari

Procediment

Obert

Objecte

Servei de cuina de les RRGG de Gràcia i Mil·lenari del municipi de
Barcelona

Modalitat

Tipus

Import base €
Valor estimat

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

-

-

3.080.884,50

Pressupost licitació

Termini d'execució

Contracte Públic

616.176,90

61.617,69

677.794,59

Des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2022. En el cas de que el
contracte se signi en data posterior a 1 de gener de 2022 i abans del darrer
mes d’execució, si el dia de signatura és primer dia de mes, l’execució
s’iniciarà el mateix dia; si el dia de signatura no és primer de mes, l’execució
s’iniciarà el dia 1 del mes següent a la data de signatura del contracte.

Nº lot

Descripció

Import
base €

IVA €

Import
total €

1

Servei de cuina de RGG de Gràcia

345.678,36

34.567,84 380.246,20

2

Servei de cuina de RGG Mil·lenari

270.498,54

27.049,85 297.548,39

Identificació de la sessió
Proposta d’adjudicació
Data: 18.03.2022
Horari: 12:15
Lloc: No presencial

Assistents
Nom
Juli Ausàs i Coll

Càrrec Mesa
Vicepresident en funcions
de president

Càrrec Persona
Subdirector General de
Contractació i Equipaments

Neus Coll i Muñoz

Secretària

Tècnica de Contractació

Isabel Llombart i Raichs

Vocal en representació
d'Intervenció

Representant de la
Intervenció
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Josep Maria Ferré i Jodra

Vocal en representació
d’Assessoria Jurídica

Lletrat

Rosa Maria Tuldrà i
Casasa

Vocal

Maria del Mar Gómez i Puig

Vocal en representació de
la Unitat Promotora

Cap del Servei de
Contractació i Patrimoni
Tècnica de gestió de
Recursos Propis

Ordre del dia
1- Aprovació de la proposta de classificació d’ofertes.
2- Aprovació del requeriment previst als articles 150.2 i la DA 15a de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic a les empreses que han presentat
l’oferta amb millor relació qualitat-preu.
Desenvolupament de la sessió
Per la representant de la unitat promotora es presenten els informe de valoració d’ofertes, que
s’adjunten a l’expedient, elaborat en aplicació dels criteris d’adjudicació.
Acords
A la vista dels informes de valoració d’ofertes presentats per la representant de la unitat
promotora, la Mesa acorda per unanimitat aprovar la següent classificació d'ofertes segons
les puntuacions totals obtingudes:
Lot 1 Servei de cuina de RGG de Gràcia
1234-

SERUNION ALIMENTACIO SALUDABLE SL
SODEXO IBERIA SA
CATALUNYA SCHOOL SERVICES SL
CATASA FACILITY SERVICES SL

86,26 punts
84,86 punts
65,53 punts
38,46 punts

Lot 2 Servei de cuina de RGG Mil·lenari
123456-

SODEXO IBERIA SA
SERUNION ALIMENTACIO SALUDABLE SL
CATALUNYA SCHOOL SERVICES SL
SERVEI D'ÀPATS SL
SERHS FOOD AREA SL
CATASA FACILITY SERVICES SL

86,33 punts
83,89 punts
62,39 punts
58,87 punts
55,65 punts
39,88 punts

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ:
Lot 1 Servei de cuina de RGG de Gràcia
Nom de l’empresa: SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE SL
Preu pensió completa: 11,77 €
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Import màxim, sense IVA: 343.684,00 €
IVA 10%:
34.368,40 €
Import màxim, IVA inclòs: 378.052,40 €
Termini d’execució: Des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2022. En el cas de que
el contracte se signi en data posterior a 1 de gener de 2022 i abans del darrer mes d’execució,
si el dia de signatura és primer dia de mes, l’execució s’iniciarà el mateix dia; si el dia de
signatura no és primer dia de mes, l’execució s’iniciarà el dia 1 del mes següent a la data de
signatura del contracte.
Termini de garantia: No escau.

Lot 2 Servei de cuina de RGG Mil·lenari
Nom de l’empresa: SODEXO IBERIA SA
Preu pensió completa: 11,91 €
Import màxim, sense IVA: 247.342,80 €
IVA 10%:
24.734,28 €
Import màxim, IVA inclòs: 272.077,08 €
Termini d’execució: Des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2022. En el cas de que
el contracte se signi en data posterior a 1 de gener de 2022 i abans del darrer mes d’execució,
si el dia de signatura és primer dia de mes, l’execució s’iniciarà el mateix dia; si el dia de
signatura no és primer dia de mes, l’execució s’iniciarà el dia 1 del mes següent a la data de
signatura del contracte.
Termini de garantia: No escau.
Atès allò que disposa a l’article 150.2 i la DA 15a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, la Mesa de Contractació aprova requerir les empreses que han
presentat les ofertes amb millor relació qualitat-preu, perquè presentin els documents
justificatius previstos a l'esmentat article, inclosa la constitució de la garantia definitiva, si
escau.
I no havent més intervencions, el vicepresident en funcions de president aixeca la sessió, de
la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
El vicepresident en funcions de president
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