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Versió 1-AA

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ D’OFERTES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE CUINA PER A LES RESIDÈNCIES DE GENT GRAN DE GRÀCIA I MIL·LENÀRI
DEL MUNICIPI DE BARCELONA

EXP: Núm. BE-2022-21- 1 RGG Gràcia
Procediment adjudicació : Obert
Import de licitació (sense IVA):
345.678,36 €
IVA (21%):
34.567,84 €
Import de licitació (IVA inclòs 21%): 380.246,20 €
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.
Empreses presentades:
CATASA FACILITY SERVICES SL
CATALUNYA SCHOOL SERVICES SL
SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE SL
SODEXO IBERIA SA

CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENT (SOBRE B): la puntuació màxima
serà de 100 punts.
1. Proposta econòmica: la puntuació màxima serà de 30,00 punts
L’Oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació per aquest concepte. La resta d’ofertes
rebran la puntuació de la següent manera:
Pv =[1 − (

𝑂𝑣 −𝑂𝑚
𝐼𝐿

1

) × ( )] × 𝑃
𝑀

Pv: Puntuació de l’oferta a valorar
P: Punts criteri econòmic
Om: Oferta millor
Ov: Oferta a valorar
IL: Import de licitació
M: Factor de modulació

El factor de modulació queda establert en 1,5.
La fórmula escollida per valorar el preu permet atorgar la màxima puntuació a l’oferta més
econòmica i no distorsiona amb grans diferències de puntuació ofertes econòmiques
properes.

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00
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2. Criteris de qualitat valorats de forma automàtica fins a 70 punts

GENERALITAT DE CATALUNYA

A ) Qualitat dels aliments de la programació dels menús (fins a 35 punts)
Els licitadors han de presentar una proposta de menús de temporada d’estiu (d’1 setmana) i
una altra proposta de menús de temporada d’hivern (d’1 setmana), d’acord amb el que
disposa la clàusula quarta i l’annex 1 del PPT. Serà obligatori que els licitadors descriguin
en cada plat ofert:







La varietat dels aliments oferts en cada proposta (vegetals, cereals, llegums...)
El tipus de cocció (planxes, papillotes, saltejats, etc.)
La qualitat dels productes principals
Els greixos utilitzats en la cocció (oli d’oliva, oli de gira-sol, mantega, etc.)
Grams del contingut.
Valor calòric.

L’objectiu és valorar que els plats proposats compleixin amb la definició d’una dieta
adequada al tipus d’usuraris del centre, gent gran amb graus de dependència divers.
De cadascun dels menús presentats (1 d’hivern i 1 d’estiu) caldrà presentar informació
detallada i desglossada dels aspectes a valorar:
A1 Productes de venda de proximitat (fins a 8 punts)
Es valora la quantitat de productes principals utilitzats en els menús i postres (dels
dos menús presentats en l’oferta – 1 d’hivern i 1 d’estiu) que es compromet que
siguin producte de venda de proximitat. La venda de proximitat inclou la venda
directa (la realitzada directament pels productors o agrupacions de productors
agraris a favor del consumidor o consumidora final, sense la intervenció de cap
persona intermediària) i la venda en circuit curt (la realitzada pels productors o
agrupacions de productors agraris a favor del consumidor o consumidora final, amb
intervenció d’una persona intermediària). Pot ser acreditat pels mitjans establerts en
el Decret 24/2013, de 8 de gener sobre l’acreditació de la venda de proximitat de
productes agroalimentaris (DOGC 6290), i també pot ser acreditat a través d’altres
possibles mitjans que demostrin el compliment d’aquelles condicions.
En cas de discrepància entre la quantitat de productes que figuren en els menús
oferts i la informació facilitada en el model d’oferta, s’atorgarà 0 punts en l’apartat
que correspongui.
o

Aportació de productes de proximitat pel que fa al subministrament de
carn i peix (fins a 2 punts)
 L’oferta més avantatjosa, la que presenti una major quantitat de productes
de proximitat, rebrà la puntuació màxima de 2 punts.
 La resta d'ofertes rebran una puntuació directament proporcional a la de
l’oferta més avantatjosa, d’acord amb el càlcul següent:
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 =

𝑋𝑖 𝑥 𝑃
𝑋

GENERALITAT DE CATALUNYA

P: Puntuació màxima
X: Proposta més avantatjosa
Xi: Proposta oferta avaluada
o

Aportació de productes de proximitat pel que fa al subministrament de
fruites i verdures (fins a 2 punts)
 L’oferta més avantatjosa, la que presenti una major quantitat de productes
de proximitat, rebrà la puntuació màxima de 2 punts.
 La resta d'ofertes rebran una puntuació directament proporcional a la de
l’oferta més avantatjosa, d’acord amb el càlcul següent:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 =

𝑋𝑖 𝑥 𝑃
𝑋

P: Puntuació màxima
X: Proposta més avantatjosa
Xi: Proposta oferta avaluada
o

Aportació de productes de pa i brioixeria provinents de forns de
proximitat (no brioixeria o pans industrials) (fins a 2 punts)
 L’oferta més avantatjosa, la que presenti una major quantitat de productes
de proximitat, rebrà la puntuació màxima de 2 punts.
 La resta d'ofertes rebran una puntuació directament proporcional a la de
l’oferta més avantatjosa, d’acord amb el càlcul següent:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 =

𝑋𝑖 𝑥 𝑃
𝑋

P: Puntuació màxima
X: Proposta més avantatjosa
Xi: Proposta oferta avaluada
o

Aportació de productes làctics de proximitat (fins a 2 punts)
 L’oferta més avantatjosa, la que presenti una major quantitat de productes
de proximitat, rebrà la puntuació màxima de 2 punts.
 La resta d'ofertes rebran una puntuació directament proporcional a la de
l’oferta més avantatjosa, d’acord amb el càlcul següent:
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GENERALITAT DE CATALUNYA

P: Puntuació màxima
X: Proposta més avantatjosa
Xi: Proposta oferta avaluada
A2 Productes frescos (fins a 8 punts)
Es valora la quantitat de productes principals utilitzats en els menús presentats que
es compromet que sigui producte fresc. Entenen com a producte fresc un producte
agroalimentari que conserva inalterades les seves qualitats originàries i que no ha
estat congelat, ultracongelat o tractat tèrmicament.
En cas de discrepància entre la quantitat de productes que figuren en els menús
oferts i la informació facilitada en el model d’oferta, s’atorgarà 0 punts en l’apartat que
correspongui.
 L’oferta més avantatjosa, la que presenti una major quantitat de productes
frescos, rebrà la puntuació màxima de 8 punts.
 La resta d'ofertes rebran una puntuació directament proporcional a la de
l’oferta més avantatjosa, d’acord amb el càlcul següent:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 =

𝑋𝑖 𝑥 𝑃
𝑋

P: Puntuació màxima
X: Proposta més avantatjosa
Xi: Proposta oferta avaluada

A3 Productes de temporada (fins a 8 punts)
Es valora la quantitat de productes principals utilitzats en els menús presentats que
es compromet que sigui producte de temporada. Entenen com a producte de
temporada la fruita o verdura que comprèn uns mesos de cultiu i recol·lecció
específics, i que té un període de producció òptim. Com a referent per aquesta
valoració es tindrà en compta el calendari publicat per la Direcció General
d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya
El document es pot descarregar a la web del Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural:
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/cadena-alimentaria/codibones-practiques-comercials/documents/fitxers-binaris/calendari-productestemporada.pdf
En cas de discrepància entre la quantitat de productes que figuren en els menús
oferts i la informació facilitada en el model d’oferta, s’atorgarà 0 punts en l’apartat que
correspongui.
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 L’oferta més avantatjosa, la que presenti una major quantitat de productes
de temporada, rebrà la puntuació màxima de 8 punts.
 La resta d'ofertes rebran una puntuació directament proporcional a la de
l’oferta més avantatjosa, d’acord amb el càlcul següent:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 =

𝑋𝑖 𝑥 𝑃
𝑋

P: Puntuació màxima
X: Proposta més avantatjosa
Xi: Proposta oferta avaluada
A4 Productes ecològics (fins a 6 punts)
Es valora la quantitat de productes utilitzats i que siguin producte de producció agrària
ecològica. Entenen com a producte de producció agrària ecològica un producte
agroalimentari que compleix les condicions establertes en el Reglament (CE) núm.
83472007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics. Pot
ser acreditat mitjançant certificat del Consell Català de Producció Agrària Ecològica
o per qualsevol altre organisme regional o estatal autoritzat. L’acreditació del
producte es farà presentant la fitxa del producte que així ho demostri.
En cas de discrepància entre la quantitat de productes que figuren en els menús
oferts i la informació facilitada en el model d’oferta, s’atorgarà 0 punts en l’apartat que
correspongui.
 L’oferta més avantatjosa, la que presenti una major quantitat de productes
ecològics, rebrà la puntuació màxima de 6 punts.
 La resta d'ofertes rebran una puntuació directament proporcional a la de
l’oferta més avantatjosa, d’acord amb el càlcul següent:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 =

𝑋𝑖 𝑥 𝑃
𝑋

P: Puntuació màxima
X: Proposta més avantatjosa
Xi: Proposta oferta avaluada

A5 Varietat de fruita fresca (fins a 5 punts)
Es valorarà per varietat de fruita que es concreti en temporada d’estiu i en temporada
d’hivern, i fins a un màxim de cinc punts.
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En cas de discrepància entre la varietat de productes que figuren en els menús oferts
i la informació facilitada en el model d’oferta, s’atorgarà 0 punts en l’apartat que
correspongui.
 L’oferta que presenti 5 varietats o més de fruites diferents per temporada
d’estiu i per temporada d’hivern, amb de 10 varietats o més, rebrà la
puntuació màxima de 5 punts.
 L’oferta que presenti un mínim de 4 varietats de fruites diferents per
temporada d’estiu i per temporada d’hivern, amb un mínim de 8 varietats,
rebrà la puntuació de 3 punts
 L’oferta que presenti un mínim 3 varietats de fruites diferents per
temporada d’estiu i per temporada d’hivern, amb un mínim de 6 varietats,
rebrà la puntuació de 2 punts
 L’oferta que presenti menys de 3 varietats de fruites diferents per
temporada d’estiu o per temporada d’hivern rebrà 0 punts.

B) Millores addicionals (fins a 15 punts)
De cadascuna de les propostes presentades, caldrà presentar informació detallada i
desglossada dels aspectes a valorar.

B1 Proposta de dinamització del servei (fins a 5 punts)
Es valorarà la presentació d’activitats compatibles amb aquest servei. Es pot tractar
d’activitats formatives o divulgatives relacionades amb la dietètica i la nutrició o
activitats d’esbarjo amb la finalitat de promoure la convivència i la participació.
 Una activitat semestral, 1 punt
 Dues activitats semestral, 5 punts
B2 Instal·lació i manteniment de fonts d’aigua, amb sistema de filtració i
ultrafiltració, ús màxim: 20 persones per font (fins a 10 punts)




Lot 1 RGG Gràcia
o 4 Fonts d’osmosi per a tot el centre: 10 punts.
o 4 Fonts no d’osmosi per a tot el centre: 5 punts.
o No proposa cap font: 0 punts.
Lot 2 RGG Mil·lenari
o 1 Font d’osmosi per planta: 10 punts.
o 1 font no osmosi per plata: 6 punts.
o No proposa cap font: 0 punts.
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La proposta de l’empresa inclou, si escau, el compromís de tenir instal·lada les
fonts com a màxim l’últim dia del segon més d’execució del contracte. Les fonts de
no osmosi poden tenir connexió a la xarxa d’aigua o disposar de dispensador de
garrafa. En aquest darrer cas, les garrafes aniran a càrrec del contractista.

C) Organització del servei i recursos humans (fins a 20 punts)
C1 Programa de formació continuada en higiene i seguretat alimentària pel personal
(fins a 10 punts)
Es valorarà la presentació del pla de formació continuada, al llarg de l’execució del
servei objecte de contracte, del personal adscrit i de recent incorporació, concretant
si es tracta d’un curs d’introducció al sistema APPCC (anàlisi de perills i punts de
control crític), curs de neteja i desinfecció, curs de pràctiques correctes d’higiene,
etc.
 Programació d’un curs, 2,5 punts
 Programació de dos cursos, 5 punts
 Programació de tres cursos, 7 punts.
 Programació de quatre cursos o més, 10 punts.
C2 Programa de formació en prevenció de riscos laborals (fins a 10 punts)
Es valorarà la presentació del pla de formació continuada, al llarg de l’execució del
servei objecte de contracte, del personal adscrit i de recent incorporació, concretant
si es tracta d’un curs de riscos associats al lloc de treball i les mesures preventives
o pautes d’actuació en cas d’emergència.
 Programació d’un curs, 2,5 punts
 Programació de dos cursos, 5 punts
 Programació de tres cursos, 7 punts.
 Programació de quatre cursos o més, 10 punts.

PROCEDIMENT PER DETERMINAR OFERTES ANORMALMENT BAIXES
Es considerarà una oferta incursa en presumpció d’ anormalitat, als efectes de l´article 149
de la LCSP, quan la puntuació obtinguda pels criteris d´adjudicació que no són preu se situï
un 12% per damunt de la mitjana aritmètica de les puntuacions dels conceptes esmentats
del conjunt de totes les ofertes rebudes, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica
estigui per sota de la mitjana aritmètica de les ofertes econòmiques en un percentatge
superior al 8%.
Així mateix, podrà ésser considerada oferta anormalment baixa quan el preu del servei ofert
sigui inferior als costos salarials mínims per categoria professional, estipulat al Conveni
col·lectiu estatal de servei d’atenció a les persones dependents i desenvolupament de la

7/16

Doc.original signat per:
Sara Pasquina Fíguls
17/03/2022,
Bernat Sánchez Blanco
17/03/2022

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 31/03/2025

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

Data creació còpia:
31/03/2022 16:25:31

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0Q7NVX8907RE9M3RUAB1SBQJBHIR3FX2*
0Q7NVX8907RE9M3RUAB1SBQJBHIR3FX2

Pàgina 7 de 16

R/N: B0000/X0000
Versió 1-AA

GENERALITAT DE CATALUNYA

promoció de l’autonomia personal (Codi núm. 99010825011997), més els costos derivats de
la legislació vigent d´obligatori compliment en matèria laboral de seguretat social, i de
seguretat i salut en el treball.
ASSIGNACIÓ DE PUNTUACIONS
1. OFERTA ECONÒMICA: Puntuació màxima: 30,00 punts
EMPRESES
LICITADORES
CATALUNYA SCHOOL
SERVICES SL
CATASA FACILITY
SERVICES SL
SERUNION
ALIMENTACIÓ
SALUDABLE SL
SODEXO IBERIA SA

IMPORT
PENSIÓ
COMPLETA €

IMPORT €

% baixa

Punts

9,5

277.400,00

19,75

30,00

11,8041

344.678,36

0,29

26,11

11,77

343.684,00

0,58

26,16

11,50

335.800,00

2,86

26,62

L’empresa CATASA FACILITY SERVICES SL ha fet una oferta de preu pensió completa de
10.838,30 €, aplicant la fórmula del nombre d’àpats totals previstos i l’import preu total màxim
presentat de 344.678,36 €, surt com a import correcte de la pensió completa l’import de
11,8041 €; aquest és l’import que consta en el quadre i és l’import que es valora.
QUADRE RESUM PUNTUACIONS DE L’OFERTA ECONÒMICA
OFERTA
CATALUNYA
SERUNION
CATASA
ECONÒMICA:
SODEXO
SCHOOL
ALIMENTACIÓ FACILITY
Puntuació
IBERIA
SERVICES
SALUDABLE SERVICES
màxima:
SA
SL
SL
SL
30,00 punts
Import de
sortida
277.400,00
335.800,00
343.684,00
344.678,36
sense IVA:
345.678,36
€
Percentatge
19,75
2,86
0,58
0,29
de baixa:
Puntuació
30,00
26,62
26,16
26,11
màxima: per
30,00 punts.

2. CRITERIS DE QUALITAT VALORATS DE FORMA AUTOMÀTICA. Puntuació màxima 70,00
punts.

A ) Qualitat dels aliments de la programació dels menús (fins a 35 punts)
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Versió 1-AA

Respecte a l’oferta de CATASA FACILITY SERVICES SL, no compleix el requisit obligatori
indicat al criteri d’adjudicació per tal de poder valorar l’oferta. Descripció de la varietat dels
aliments oferts en cada proposta (vegetals, cereals, llegums...) ,tipus de cocció (planxes,
papillotes, saltejats, etc.). la qualitat dels productes principal i els greixos utilitzats en la cocció
(oli d’oliva, oli de gira-sol, mantega, etc.). Tampoc ha aportat informació detallada i
desglossada dels ítems a valorar. Per aquest motiu es dona 0 punts en cadascuns dels
subapartats.
A1. Productes de venda de proximitat (fins a 8 punts):
L’empresa CATALUNYA SCHOOL SERVICES SL, presenta una oferta per:
 Aportació de productes de proximitat pel que fa al subministrament de carn i peix,
un total de 14 productes, amb la següent distribució: en el menú d’estiu 3 de peix i 4
de carn, del menú d’hivern 3 de peix i 4 de carn, amb una puntuació total de 0,61
punts.
 Aportació de productes de proximitat pel que fa al subministrament de fruites i
verdures, un total de 44 productes, amb la següent distribució: en el menú d’estiu 7
fruites i 13 verdures, del menú d’hivern 7 fruites i 17 verdures, amb una puntuació total
de 0,67 punts.
 Aportació de productes de pa i brioixeria provinents de forns de proximitat (no
brioixeria o pans industrials), un total de 12 productes, amb la següent distribució: en
el menú d’estiu 5 de pa i 1 de brioxeria, del menú d’hivern 5 de pa i 1 de brioxeria,
amb una puntuació total de 0,34 punts
 Aportació de productes làctics de proximitat, un total de 14 productes, amb la
següent distribució: en el menú d’estiu 7 productes i en el d’hivern 7 productes, amb
una puntuació total de 0,09 punts
A l’oferta de l’empresa SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE SL es produeixen les
discrepàncies següents. Respecte de l’aportació de peix i carn, l’oferta indica un nombre de
producte que no correspon amb la informació facilitada. Respecte del subministrament de
fruites presenta una quantitat que no correspon amb la informació facilitada. Respecte del
productes de pa, l’empresa presenta un nombre que no correspon amb la informació facilitada.
Per tant, en aquests apartats es donen 0 punts a l’oferta, ja que l’acceptació d’aquesta podria
donar-li una avantatge respecte de la resta dels licitadors que sí compleixen amb la relació de
productes oferts i els que realment estan desglossats a l’oferta. D’acord amb l’establert en els
criteris d’adjudicació, en cas de discrepància entre la quantitat de productes que figuren en
els menús oferts i la informació facilitada en el model d’oferta, s’atorgarà 0 punts.
Per últim, la licitadora es compromet en l’aportació de productes làctics de proximitat, un total
de 298 productes, amb la següent distribució: en el menú d’estiu 145 productes i en el d’hivern
153 productes, amb una puntuació total de 2,00 punts.
L’oferta de SODEXO IBERIA SA presenta el major nombre de productes de venda de
proximitat:
 Aportació de productes de proximitat pel que fa al subministrament de carn i peix,
un total de 46 productes, amb la següent distribució: en el menú d’estiu 2 de peix i 20
de carn, del menú d’hivern 1 de peix i 23 de carn, amb una puntuació total de 2,00
punts.
 Aportació de productes de proximitat pel que fa al subministrament de fruites i
verdures, un total de 131 productes, amb la següent distribució: en el menú d’estiu
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42 fruites i 26 verdures, del menú d’hivern 42 fruites i 21 verdures, amb una puntuació
total de 2,00 punts.
Aportació de productes de pa i brioixeria provinents de forns de proximitat (no
brioixeria o pans industrials), un total de 70 productes, amb la següent distribució: en
el menú d’estiu 35 de pa i 0 de brioxeria, del menú d’hivern 35 de pa i 0 de brioxeria,
amb una puntuació total de 2,00 punts.
Aportació de productes làctics de proximitat, un total de 82 productes, amb la
següent distribució: en el menú d’estiu 40 productes i en el d’hivern 42 productes, amb
una puntuació total de 0,55 punts.
CATASA
FACILITY
SERVICES SL

CATALUNYA
SCHOOL
SERVICES

SERUNION
ALIMENTACIO
SALUDABLE SL

SODEXO
IBERIA SA

A1) Productes de venda de proximitat

0,00

1,72

2,00

6,55

Aportació de productes de proximitat pel que fa al subministrament de carn i peix

0,00

0,61

0,00

2,00

0

14

0

46

0,00

0,67

0,00

2,00

0

44

0

131

0,00

0,34

0,00

2,00

0

12

0

70

0,00

0,09

2,00

0,55

0

14

298

82

Quantitat

Aportació de productes de proximitat pel que fa al subministrament de fruites i...
Quantitat

Aportació de productes de pa i brioixeria provinents de forns de proximitat
Quantitat

Aportació de productes làctics de proximitat
Quantitat

A2. Productes frescos (fins a 8 punts)
L’empresa CATASA FACILITY SERVICES SL, presenta una oferta de 6 productes frescos.
Puntuació total de 0,11 punts.
L’empresa CATALUNYA SCHOOL SERVICES SL, presenta una oferta per productes frescos
amb un total de 64 productes, amb la distribució següent: en el menú d’estiu 31 productes i
en el d’hivern 33 productes, amb una puntuació total de 1,13 punts.
L’empesa SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE SL, presenta el major nombre de
productes frescos amb un total de 454 productes, amb una puntuació total de 8,00 punts.
Respecte a l’oferta de SODEXO IBERIA SA, presenta un total de 172 propostes de productes
frescos, amb una puntuació total de 3,03 punts.

A2) Productes frescos
Quantitat

CATASA
FACILITY
SERVICES SL

CATALUNYA
SCHOOL
SERVICES

SERUNION
ALIMENTACIO
SALUDABLE SL

SODEXO
IBERIA SA

0,11

1,13

8,00

3,03

6

64

454

172

A3. Productes de temporada (fins a 8 punts)
L’empresa CATASA FACILITY SERVICES SL, presenta una oferta de 5 productes de
temporada. Puntuació total de 0,25 punts.
L’empresa CATALUNYA SCHOOL SERVICES SL, presenta una oferta per productes de
temporada amb un total de 34 productes, amb la distribució següent: en el menú d’estiu 17
productes i en el d’hivern 17 productes, amb una puntuació total de 1,69 punts.
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L’empesa SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE SL, presenta el major nombre de
productes de temporada amb un total de 161 productes, amb una puntuació total de 8,00
punts.
Respecte a l’oferta de SODEXO IBERIA SA, presenta un total de 133 propostes de productes
de temporada, amb una puntuació total de 6,61 punts.

A3) Productes de temporada
Quantitat

CATASA
FACILITY
SERVICES SL

CATALUNYA
SCHOOL
SERVICES

SERUNION
ALIMENTACIO
SALUDABLE SL

SODEXO
IBERIA SA

0,25

1,69

8,00

6,61

5

34

161

133

A4. Productes ecològics (fins a 6 punts)
L’empresa CATASA FACILITY SERVICES SL, presenta una oferta de 5 productes ecològics
però no presenta cap certificat que l’hi acompanyi. Puntuació total 0,00 punts
L’empresa CATALUNYA SCHOOL SERVICES SL, presenta el major nombre d’oferta de
productes ecològics amb un total de 41 productes, amb la distribució següent: en el menú
d’estiu 18 productes i en el d’hivern 23 productes, amb una puntuació total de 6,00 punts.
Presenta certificats vigents.
L’empesa SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE SL, presenta el major nombre de
productes ecològics amb un total de 28 productes, amb una puntuació total de 4,10 punts.
Presenta certificats vigents.
Respecte a l’oferta de SODEXO IBERIA SA, presenta un total de 14 propostes de productes
frescos, amb una puntuació total de 2,05 punts. Presenta certificats vigents.

A4) Productes ecològics
Quantitat

CATASA
FACILITY
SERVICES SL

CATALUNYA
SCHOOL
SERVICES

SERUNION
ALIMENTACIO
SALUDABLE SL

SODEXO
IBERIA SA

0,00

6,00

4,10

2,05

0

41

28

14

A5. Varietat de fruita fresca (fins a 5 punts)
L’oferta de CATASA FACILITY SERVICES SL, presenta un total de 6 varietats de fruites. Per
a la temporada d’estiu en són 3: Síndria, préssec, meló; i per a la temporada d’hivern en són
3: poma ,pera, taronja. Puntuació de 2,00 punts.
Respecte a l’oferta de CATALUNYA SCHOOL SERVICES SL, presenta un total de 22
varietats de fruites. Per a la temporada d’estiu en són 13: Préssec, Maduixot, Nectarina,
Taronja blanca, Poma Golden, Pera conferència, Pera blanquilla, Prunes, Meló, Síndria,
Pinya, Plàtan i Kiwi. Per a la temporada d’hivern en són 11: Mandarina, Poma Golden,
Taronja, Pera blanquilla i conferència, Clementina, Caqui, Raïm, Pinya, Plàtan i Kiwi. Cal
destacar la diferència entre els productes totals i les quantitats de productes d’estiu i d’hivern.
Però aquesta discrepància no és rellevant perquè està per damunt de la puntuació màxima.
Puntuació 5,00 punts.
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Respecte a l’oferta de SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE SL presenta un total de 15
varietats de fruites 5 en són d’estiu i 4 d’hivern. Cal destacar la diferència entre els productes
totals i les quantitats de productes d’estiu i d’hivern. Aquesta discrepància podria afectar a la
puntuació final. S’ha optat per tenir en compta la posició més coherent amb l’oferta econòmica.
En aquest sentit l’empresa proposa 5 fruites d’estiu: préssec, meló, síndria, pruna i nectarina.
I també proposa 4 fruites d’hivern: plàtan, raïm, mandarina i pera. Puntuació 3,00 punts.
Per últim, l’oferta de SODEXO IBERIA SA, presenta un total de 10 varietats de fruites, 5 en
són de temporada d’estiu: síndria, meló, pera ercolina, préssec i pruna; i 5 de temporada
d’hivern: poma, pera conferència, raïm, taronja i mandarina. Puntuació 5,00 punts.

A5) Varietat de fruita fresca

CATASA
FACILITY
SERVICES SL

CATALUNYA
SCHOOL
SERVICES

SERUNION
ALIMENTACIO
SALUDABLE SL

SODEXO
IBERIA SA

2,00

5,00

3,00

5,00

6

24

9

10

Quantitat

B) Millores addicionals (fins a 15 punts)
B1 Proposta de dinamització del servei (fins a 5 punts)







CATASA FACILITY SERVICES SL, malgrat que en el model d’oferta ha indicat dues
activitats formatives, no compleix el requisit de caire obligatori indicat al criteri
d’adjudicació. No presenta informació detallada i desglossada dels aspectes a valorar.
0 punts.
CATALUNYA SCHOOL SERVICES SL, malgrat que en el model d’oferta ha indicat
dues activitats formatives no compleix el requisit de caire obligatori indicat al criteri
d’adjudicació. No presenta informació detallada i desglossada dels aspectes a valorar.
0 punts.
SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE SL, presenta un proposta de dinamització
del servei amb dues activitats semestrals, detallada i desglossada. 5 punts.
SODEXO IBERIA SA presenta una proposta de dinamització del servei amb dues
activitats semestrals, detallada i desglossada. 5 punts.

B2 Instal·lació i manteniment de fonts d’aigua, amb sistema de filtració i ultrafiltració, ús
màxim: 20 persones per font (fins a 10 punts)





CATASA FACILITY SERVICES SL, proposa 4 fonts d’osmosi per a tot el centre: 10
punts.
CATALUNYA SCHOOL SERVICES SL, proposa 4 fonts d’osmosi per a tot el centre:
10 punts.
SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE SL proposa 4 fonts d’osmosi per a tot el
centre: 10 punts.
SODEXO IBERIA SA proposa 4 fonts d’osmosi per a tot el centre: 10 punts.

QUADRE RESUM CRITERI B
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B) Millores addicionals
La puntuació màxima serà de 15 punts.
B1) Proposta de dinamització del servei
B2) Instal·lació i manteniment de fons d'aigua, amb sistema de filtració i...

CATASA
FACILITY
SERVICES SL

CATALUNYA
SCHOOL
SERVICES

SERUNION
ALIMENTACIO
SALUDABLE SL

SODEXO
IBERIA SA

10,00

10,00

15,00

15,00

0
10

0
10

5
10

5
10

C) Organització del servei i recursos humans (fins a 20 punts)
C1 Programa de formació continuada en higiene i seguretat alimentària pel personal (fins a
10 punts).





CATASA FACILITY SERVICES SL, malgrat que en el model d’oferta ha indicat una
proposta de programació de tres cursos, no compleix el requisit obligatori de presentar
el pla de formació continuada. 0 punts.
CATALUNYA SCHOOL SERVICES SL, presenta una proposta de formació continua
amb la programació de quatre cursos o més. 10 punts.
SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE SL, presenta una proposta de formació
continua amb la programació de quatre cursos o més. 10 punts.
SODEXO IBERIA SA presenta un proposta de formació continua amb la programació
de quatre cursos o més. 10 punts.

C2 Programa de formació en prevenció de riscos laborals (fins a 10 punts).





CATASA FACILITY SERVICES SL, malgrat que en el model d’oferta presenta una
proposta de programació de quatre cursos però no compleix el requisit obligatori de
presentar el pla de formació continuada. 0 punts.
CATALUNYA SCHOOL SERVICES SL, malgrat que en el model d’oferta presenta
una proposta de programació de quatre cursos però no compleix el requisit obligatori
de presentar el pla de formació continuada. 0 punts.
SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE SL, presenta una proposta de formació
continua amb la programació de quatre cursos o més. 10 punts.
SODEXO IBERIA SA presenta una proposta de formació continua amb la programació
de quatre cursos o més. 10 punts.

QUADRE RESUM CRITERI C

C) Organització del servei i recursos humans
La puntuació màxima serà de 20 punts.
C1) Programa de formació continuada en higiene i seguretat alimentària...
C2) Programa de formació en prevenció de riscos laborals

CATASA
FACILITY
SERVICES SL

CATALUNYA
SCHOOL
SERVICES

SERUNION
ALIMENTACIO
SALUDABLE SL

SODEXO
IBERIA SA

0,00

10,00

20,00

20,00

0
0

10
0

10
10

10
10

QUADRE RESUM DE PUNTUACIONS DEL SOBRE B
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RESULTAT TOTAL
1. PROPOSTA ECONÒMICA
La puntuació màxima serà de 30 punts.
Oferta presentada
2. CRITERIS DE QUALITAT
La puntuació màxima serà de 70 punts.
A) Qualitat dels aliments de la programació dels menús
La puntuació màxima serà de 35 punts.
A1) Productes de venda de proximitat
Aportació de productes de proximitat pel que fa al subministrament de carn i peix
Quantitat

Aportació de productes de proximitat pel que fa al subministrament de fruites i...
Quantitat

Aportació de productes de pa i brioixeria provinents de forns de proximitat
Quantitat

Aportació de productes làctics de proximitat
Quantitat

A2) Productes frescos
Quantitat

A3) Productes de temporada
Quantitat

A4) Productes ecològics
Quantitat

A5) Varietat de fruita fresca
Quantitat

B) Millores addicionals
La puntuació màxima serà de 15 punts.
B1) Proposta de dinamització del servei
B2) Instal·lació i manteniment de fons d'aigua, amb sistema de filtració i...
C) Organització del servei i recursos humans
La puntuació màxima serà de 20 punts.
C1) Programa de formació continuada en higiene i seguretat alimentària...
C2) Programa de formació en prevenció de riscos laborals

CATASA
FACILITY
SERVICES SL

CATALUNYA
SCHOOL
SERVICES

SERUNION
ALIMENTACIO
SALUDABLE SL

SODEXO
IBERIA SA

38,46

65,53

86,26

84,86

26,11

30

26,16

26,62

344.678,36 €

277.400,00 €

343.684,00 €

335.800,00 €

12,35

35,53

60,10

58,24

2,35

15,53

25,10

23,24

0,00

1,72

2,00

6,55

0,00

0,61

0,00

2,00

0

14

0

46

0,00

0,67

0,00

2,00

0

44

0

131

0,00

0,34

0,00

2,00

0

12

0

70

0,00

0,09

2,00

0,55

0

14

298

82

0,11

1,13

8,00

3,03

6

64

454

172

0,25

1,69

8,00

6,61

5

34

161

133

0,00

6,00

4,10

2,05

0

41

28

14

2,00

5,00

3,00

5,00

6

24

9

10

10,00

10,00

15,00

15,00

0
10

0
10

5
10

5
10

0,00

10,00

20,00

20,00

0
0

10
0

10
10

10
10

OFERTES ANORMALMENT BAIXES
Cap de les empreses presentades compleixen els requisits per ser considerada presumpció
d’anormalment baixa.

CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES

RESULTAT TOTAL

SERUNION
ALIMENTACIO
SALUDABLE SL

SODEXO
IBERIA SA

CATALUNYA
SCHOOL
SERVICES

CATASA
FACILITY
SERVICES SL

86,26

84,86

65,53

38,46

CARACTERÍSTIQUES DE L’OFERTA AMB MILLOR RELACIÓ QUALITAT-PREU
Nom de l’empresa: SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE SL
Preu pensió completa: 11,77 €
Import màxim, sense IVA:

343.684,00 €
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IVA 10%: 34.368,40 €

GENERALITAT DE CATALUNYA

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.

Cap del Servei de Recursos Propis

Vistiplau
Subdirector General de Gestió de Recursos
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GENERALITAT DE CATALUNYA

R/N: B0000/X0000
Versió 1-AA

ANNEX A. QUADRE COMPARATIU D’OFERTES

OBJECTE DEL CONTRACTE: Proposta de licitació del contracte del servei de cuina per a la
Residències de gent gran de Gràcia i de Mil·lenari del municipi de Barcelona.
BE 2022 21 Lot 1 Gràcia

RESULTAT TOTAL
1. PROPOSTA ECONÒMICA
La puntuació màxima serà de 30 punts.
Oferta presentada
Pensió completa
Baixa
2. CRITERIS DE QUALITAT
La puntuació màxima serà de 70 punts.
A) Qualitat dels aliments de la programació dels menús
La puntuació màxima serà de 35 punts.
A1) Productes de venda de proximitat
Aportació de productes de proximitat pel que fa al subministrament de carn i peix
Quantitat

Aportació de productes de proximitat pel que fa al subministrament de fruites i...
Quantitat

Aportació de productes de pa i brioixeria provinents de forns de proximitat
Quantitat

Aportació de productes làctics de proximitat
Quantitat

A2) Productes frescos
Quantitat

A3) Productes de temporada
Quantitat

A4) Productes ecològics
Quantitat

A5) Varietat de fruita fresca
B) Millores addicionals
La puntuació màxima serà de 15 punts.
B1) Proposta de dinamització del servei
B2) Instal·lació i manteniment de fons d'aigua, amb sistema de filtració i...
C) Organització del servei i recursos humans
La puntuació màxima serà de 20 punts.
C1) Programa de formació continuada en higiene i seguretat alimentària...
C2) Programa de formació en prevenció de riscos laborals

SERUNION
ALIMENTACIO
SALUDABLE SL

SODEXO
IBERIA SA

CATALUNYA
SCHOOL
SERVICES

CATASA
FACILITY
SERVICES SL

86,26

84,86

65,53

38,46

26,16

26,62

30

26,11

343.684,00 €
11,77 €
0,58%

335.800,00 €
11,50 €
2,86%

277.400,00 €
9,50 €
19,75%

344.678,36 €
11,80 €
0,29%

60,10

58,24

35,53

12,35

25,10

23,24

15,53

2,35

2,00

6,55

1,72

0,00

0,00

2,00

0,61

0,00

0,00

46,00

14,00

0,00

0,00

2,00

0,67

0,00

0,00

131,00

44,00

0,00

0,00

2,00

0,34

0,00

0,00

70,00

12,00

0,00

2,00

0,55

0,09

0,00

298,00

82,00

14,00

0,00

8,00

3,03

1,13

0,11

454,00

172,00

64,00

6,00

8,00

6,61

1,69

0,25

161,00

133,00

34,00

5,00

4,10

2,05

6,00

0,00

28,00

14,00

41,00

0,00

3,00

5,00

5,00

2,00

9,00

10,00

24,00

6,00

15,00

15,00

10,00

10,00

5
10

5
10

0
10

0
10

20,00

20,00

10,00

0,00

10
10

10
10

10
0

0
0

L’empresa CATASA FACILITY SERVICES SL ha fet una oferta de preu pensió completa de 10.838,30
€, aplicant la fórmula del nombre d’àpats totals previstos i l’import preu total màxim presentat de
344.678,36 €, surt com a import correcte de la pensió completa l’import de 11,8041 €; aquest és l’import
que consta en el quadre i és l’import que es valora.
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