PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL CONTRACTE DE SERVEIS DE CÀTERING PER ALS
SEMINARIS QUE ORGANITZA EL CENTRE DE RECERCA EN ECONOMIA INTERNACIONAL (CREI),
AMB L’APLICACIÓ DE MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
_____________________________________________________________________________
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present plec de prescripcions tècniques és definir i establir les condicions
tècniques mínimes per a la contractació del servei de càtering per als seminaris que organitza
el Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI), , amb l’aplicació de mesures de
contractació pública sostenible, a prestar en les seves instal∙lacions al carrer Ramon Trias
Fargas, 25‐27, 08005, de Barcelona.
El servei contractat inclourà el servei de subministrament de menjars i restauració amb ocasió
dels seminaris que organitza el CREI, així com el seu transport per garantir el nivell de
prestacions, la presentació, neteja i recollida, tot el necessari per mantenir escalfats els plats
calents, el parament i el mobiliari (en cas de ser necessari) i la continuïtat del funcionament del
servei amb compliment del temps de resposta requerit.
L’objecte del contracte es divideix en els lots següents:
-

-

Lot 1: servei de dinar (entrepans). Aquest servei consisteix en un dinar format per un
entrepà per persona i unes postres (fruita i/o altres postres). El preu s’estableix per
persona.
Lot 2: servei de dinar (menú). Aquest servei consisteix en un menú bufet format per 3
primers, 2 segons i 2 postres. El preu s’estableix per persona. En funció del tipus de
plats s’estableixen dos sublots:
‐ Sublot a): servei de dinar (menú fred) d’acord amb les característiques pròpies
del Lot 2 i consistent en plats freds.
‐ Sublot b): servei de dinar (menú calent) d’acord amb les característiques
pròpies del Lot 2. Haurà d’incloure com a mínim 3 plats calents (1 primer i els 2
segons).

La divisió en lots i sublots de l’objecte del contracte es realitza en base als diferents tipus de
servei de càtering que precisa el CREI per a l’organització dels seus seminaris:

Lot

Lot 1:
Servei dinar
(entrepans)

Horari

dimecres de
13 a 14 hores
divendres de
13 a 14 hores

Període
octubre a
desembre /
març a juny
octubre a
desembre /
març a juny

Màx.
sessions
previstes
per any

Màx.
persones
previstes
per sessió

25

20

Preu
unitari
màxim

5€
25

15

1

Lot 2:
Servei dinar (menú)
Sublot a):
Menú fred
dijous de 13
a 14 hores
Sublot b):
Menú calent

octubre a
desembre /
març a juny

10

20

15 €

15

20

25 €

Els horaris i els dies de celebració de cada seminari poden ser objecte de variació.
En cas de variació, el CREI ho comunicarà a la contractista en un període màxim previ a la
celebració del seminari de 7 dies.
El nombre de màxim de sessions previstes així com el nombre màxim de persones previstes
per sessió són estimacions i, en cap cas, constitueixen un volum mínim de facturació garantit al
contractista.
Els licitadors expressaran en les seves ofertes el compromís i els sistemes que ofereixin per
assegurar el subministraments dels àpats amb alt nivell de qualitat, i presentaran menús
orientatius, susceptibles de canvis i millores.
Els preus indicats en l’oferta per l’empresa licitant que resulti adjudicatària seran els preus
unitaris pels quals es regirà l’execució del contracte, amb caràcter general, i tindran validesa
durant tot el període de vigència del contracte.
La prestació del servei es realitzarà de forma regular al llarg de les setmanes indicades, d’acord
amb allò indicat en la taula anterior.
Per a la interpretació exacta del present Plec de Prescripcions Tècniques i altres documents
complementaris, les següents paraules i expressions tindran el significat que s’indica a
continuació:
-

Parament: plats, gots, coberts, tovallons o qualsevol estri necessari per al consum del
menjar / beguda sol∙licitada.
Neteja / Recollida: acció de treure les restes i el parament restant de la sala en què
s’ha servit prèviament el servei de menjar / beguda.
Mobiliari general: taules i estovalles per a la suficient preparació del servei, forns per
mantenir menjar calent, i / o altra maquinària necessària.

2. PROCEDIMENT D’ENCÀRREC DEL SERVEI
2.1. Lot 1: Servei dinar (entrepans)
El contractista disposarà d’una llista d’entrepans i postres a oferir setmanalment la qual, en
termes generals, serà una llista limitada i fixa per a tota la temporada. Periòdicament, d’acord
amb el calendari de seminaris preestablert (d’octubre a desembre i de març a juny), el
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contractista pot modificar o adaptar la llista d’entrepans i postres per a que aquests continguin
aliments de temporada.
En els dos dies previs a la celebració de cadascun dels seminaris, el CREI formalitzarà la
comanda concreta de nombre d’entrepans i postres de cada tipus, mitjançant correu
electrònic a l’adreça designada per el contractista en la seva oferta, en la qual s’indicarà:
- Dia i hora en què ha d’estar servit el càtering.
- Nombre d’assistents.
- Nombre d’entrepans de cada tipus.
- Nombre de postres de cada tipus.
- Si hi ha casuístiques especials a tenir en compte en el menú.
- Espai on s’haurà de servir el càtering.
- Franja horària de recollida.
- Persona responsable del CREI per al contacte del servei en concret.
La prestació del servei serà obligatòria per a l’adjudicatari sempre que rebi la comanda amb
una antelació mínima de 48 hores i el mateix estigui inclòs en dia i horari establerts
anteriorment en la taula del punt 1 del present plec.
En cas de sol∙licituds de servei a l’empresa adjudicatària amb menys de 24 hores, el CREI
acceptarà canvis en els menús i productes, segons disponibilitat, sempre que es respectin els
mínims de qualitat i quantitat establerts en els presents plecs i el CREI sigui prèviament
consultat dels canvis.
2.2. Lot 2: Servei dinar (menú)
El contractista de cada sublot enviarà al CREI la proposta de menú per al següent seminari set
dies abans de la seva celebració.
En els quatre dies previs a la celebració de cadascun dels seminaris, el CREI formalitzarà la
comanda concreta de nombre d’unitats de menús.
La comanda es formalitzarà mitjançant la comunicació per correu electrònic del CREI a l’adreça
designada per el contractista en la seva oferta, en la qual s’indicarà:
- Dia i hora en què ha d’estar servit el càtering.
- Nombre d’assistents.
- Si hi ha casuístiques especials a tenir en compte en el menú.
- Espai on s’haurà de servir el càtering.
- Franja horària de recollida.
- Persona responsable del CREI per al contacte del servei en concret.
La prestació del servei serà obligatòria per a l’adjudicatari sempre que rebi la comanda amb
una antelació mínima de 72 hores i el mateix estigui inclòs en dia i horari establerts
anteriorment en la taula del punt 1 del present plec.

3

En cas de sol∙licituds de servei a l’empresa adjudicatària amb menys de 48 hores, el CREI
acceptarà canvis en els menús i productes, segons disponibilitat, sempre que es respectin els
mínims de qualitat i quantitat establerts en els presents plecs i el CREI sigui prèviament
consultat dels canvis.
El CREI es reserva el dret de cancel∙lar el servei ja sol∙licitat, mitjançant correu electrònic,
almenys amb 24 hores d’antelació, per causes justificades, sense que això impliqui cap
responsabilitat ni obligació d’indemnitzar a l’adjudicatari.
En cas de requerir canvi del nombre de persones a atendre, el dia, el lloc o hora del servei, el
CREI podrà comunicar els canvis, mitjançant correu electrònic, almenys amb 12 hores
d’antelació, sense que això impliqui responsabilitat o penalització.
El contractista haurà de prestar el servei de càtering en la data i hora indicades en la
comunicació remesa.
3. HORARIS DEL SERVEI
Els serveis encarregats es realitzaran en dies laborables, és a dir, de dilluns a divendres, durant
els mesos d’octubre a desembre i de març a juny.
La contractista haurà d’entregar els menús entre la franja horària de 12:00 a 12:30 hores,
mantenint calents els plats del menú que així ho requereixin, fins al moment de l’inici, i haurà
de realitzar la recollida el mateix dia en què s’hagi realitzat el servei.
La recollida del parament es realitzarà en la franja entre les 14:45 i les 15:30 hores.
4. MENÚS
Composició dels menús
La composició dels menús en cadascun dels lots en què es divideix l’objecte del contracte serà
la següent:
Modalitat
Contingut
Temperatura
Nombre d’opcions a oferir
Opció vegana
Opció celíacs

Lot 1: Servei dinar (entrepans)
- 1 Entrepà per persona.
- 1 Postres per persona. S’haurà de poder triar
entre fruita o postres dolces.
Tot el contingut serà fred
S’haurà d’oferir com a mínim una varietat de cinc
entrepans i tres postres
Com a mínim un entrepà i unes postres hauran
de ser aptes per vegans.
En el cas que així es requereixi, es servirà
entrepans i postres aptes per a celíacs.
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Modalitat
Contingut

Temperatura
Nombre d’opcions a oferir
Opció vegana

Opció celíacs
Condició

Lot 2: Servei dinar (menú)
El menú consistirà en un bufet que constarà de:
- 3 primers
- 2 segons
- 2 postres
Sublot a): tots els plats seran freds.
Sublot b): com a mínim inclourà 3 plats calents (1
primer i 2 segons).
Cada setmana s’enviarà una proposta de menú
bufet, consistent en 3 primers, 2 segons i 2 postres.
Com a mínim una de les opcions de primer, segon i
postres hauran de ser aptes per vegans.
En el cas que així es requereixi (amb anterioritat a
que el contractista prepari la proposta de menú
bufet), com a mínim una de les opcions de primer,
segon i postres hauran de ser aptes per a celíacs.
El menú haurà de ser diferent cada setmana.

En les seves propostes tècniques, les empreses licitadores del Lot 2 hauran d’indicar com
asseguraran la varietat en els menús al llarg de les diferents setmanes.
En el cas que el CREI ho consideri convenient, podrà demanar modificacions en el menú
proposat per l’empresa contractista.
En l’execució del contracte, la contractista haurà d’oferir els diferents menús d’acord amb les
característiques proposades en la seva oferta en seu de la tramitació del present procediment
de licitació, especialment pel que fa a:
-

Nombre d’ingredients de temporada.
Nombre d’ingredients amb segell ecològic.
Nombre d’ingredients de proximitat.
Nombre d’ingredients de comerç just.

En cas que així es requereixi per part del CREI, l’adjudicatari oferirà menús aptes per a celíacs
(com a mínim una de les opcions de primer, segon i postres, els quals hauran d’estar
degudament senyalitzats).
Elaboració dels menús
Tots els productes servits per l’adjudicatari han de complir tots els aspectes que especifica la
normativa vigent sobre producció, manipulació, etiquetatge, seguretat, higiene i
comercialització de productes alimentaris.
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La conservació, l’emmagatzematge dels aliments, la preparació i servei dels àpats s’ha
d’ajustar al que preveu la normativa vigent.
L’adjudicatari haurà de mantenir la qualitat dels productes oferts durant el període de vigència
del contracte.
Els proveïdors de l’adjudicatari hauran d’estar acreditats i atenir‐se al que preveu la normativa
vigent.
L’empresa adjudicatària serà la única responsable de les alteracions que puguin patir els
productes alimentaris i de les conseqüències que, per a la salut dels usuaris, puguin derivar.
5. PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CÀTERING
El servei de càtering dels diferents lots inclou:
-

Transport adequat dels menús que garanteixi el nivell de prestacions, tenint en compte
la temperatura dels diferents components del menú.

-

Muntatge del càtering, el qual es produirà en els horaris que es descriuen a l’apartat 3, i
conforme a les següents condicions:
Lot 1: els entrepans i postres es disposaran en safates comunitàries.
Lot 2:

‐

‐

Els diferents plats del menú (primers, segons i postres) es disposaran en safates
comunitàries de manera que cada persona es serveixi el que consideri convenient.

‐

Els plats calents (en el cas del Sublot b)), hauran de servir‐se amb les eines
necessàries per a que es mantinguin calents durant tot el dinar.

‐

S’hauran de proporcionar safates d’autoservei, gots, coberts, plats, tovallons,
estris per servir els diferents plats, setrilleres, sal, pa, etc. tenint en compte el
nombre de menús encarregats.

‐

Es proporcionarà una descripció del menú, indicant, quan s’escaigui els
ingredients de temporada, amb segell ecològic, de proximitat o de comerç just
emprats. Així mateix també s’haurà d’indicar, els plats aptes per a vegans i els
plats aptes per a celíacs, si és el cas.

Neteja i recollida del material.
Lot 1: es procedirà a la recollida de material només en el cas que s’hagin emprat safates
o materials que no siguin d’un sol ús. En aquest cas, es podrà acordar la recollida
dels mateixos en un altre moment, no immediatament després del seminari i amb
anterioritat al seminari següent.
Lot 2: un cop finalitzat el servei de càtering es procedirà a la retirada del parament i
restes alimentaris, així com a la neteja de taules.
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El preu unitari del servei de càtering inclou a part del menú servit, la resta de components de
la prestació del servei descrits.
6. CONTROL DE QUALITAT
L’adjudicatari haurà de dur a terme els controls de qualitat en tot el procés d’elaboració i
manipulació dels aliments fins al moment del consum.
És responsabilitat de l’empresa adjudicatària el compliment de tots els aspectes recollits en la
normativa aplicable en matèria d’higiene dels aliments, en base al que estipula l’article 17.1
del Reglament 178/2002 del Parlament Europeu de 28 de gener del 2002 pel que s’estableixen
els principis i els requisits generals de la legislació alimentària.
És requisit indispensable que l’empresa adjudicatària tingui informe favorable de la última
supervisió completa del sistema d’autocontrol emès pels serveis oficials de control
competents.
L’adjudicatari haurà de realitzar tots els controls, registres i verificacions que estiguin
establerts en el Sistema d’Autocontrol Sanitari.
7. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
7.1 Personal
Serà obligació del contractista uniformar al personal al seu càrrec durant les hores que es
realitzi el servei, d’acord amb els usos amb la pulcritud exigida en el sector hostaler.
El personal empleat per l’adjudicatari que tingui contacte amb el procés de condimentació i
servei de menjars, haurà d’estar en possessió i així s’ha de justificar, del Carnet de
Manipulador d’Aliments, d’acord amb les disposicions legalment vigents del Ministeri de
Sanitat i Consum.
Per supervisar l’eficàcia del personal i, al mateix temps, mantenir un permanent contacte amb
el CREI, l’empresa adjudicatària designarà un representant de la seva confiança, amb poders
suficients per a la resolució immediata de tots els defectes, incidències o problemes que es
puguin produir en la prestació del servei, sempre que no suposin modificacions del mateix no
autoritzades.
Els danys que el personal pogués ocasionar en el mobiliari i instal∙lacions, ja sigui per
negligència o dol, seran indemnitzats pel contractista. Així mateix, serà responsable l‘empresa
adjudicatària de les sostraccions de qualsevol material, valors i efectes imputables al seu
personal.
L’adjudicatari s’haurà d’esforçar en el tracte amb els usuaris, tenint cura i correcció del
personal al seu servei, al qual exigirà bona presència i modals, educació, etc.
7.2 Neteja i manteniment
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L’adjudicatari haurà de cuidar al màxim les condicions higièniques i de neteja, tant del personal
al seu càrrec com del parament, vaixelles, jocs de taula, tovallons, cristalleries i màquines i
estris de cuina.
Amb la finalitat de garantir una higiene absoluta en el servei i en la manipulació dels aliments,
l’adjudicatari presentarà davant el CREI còpia d’un contracte de manteniment de les
instal∙lacions en què es preparen els menús (desinfecció, desinsectació i desratització) celebrat
amb empreses legalment reconegudes per a tals activitats. Aquests contractes es mantindran
vigents durant tota la durada del contracte de serveis.
7.3 Obligacions mediambientals
L’adjudicatari haurà de conèixer la legislació relacionada amb abocaments i residus, que serà
d’obligat compliment.
L’adjudicatari tindrà l’obligació de separar els residus segons les seves possibilitats de
reciclatge.
7.4 Altres obligacions
L’adjudicatari vindrà obligat a utilitzar sempre productes de primera qualitat i haurà de
garantir que tant el transport com l’emmagatzematge dels mateixos es realitzi en perfectes
condicions pel que fa a quantitat, qualitat, higiene, temperatura i puntualitat.
Els vehicles utilitzats per al transport dels menús han de reunir les condicions adequades per a
la conservació dels aliments, i s’han d’ajustar al que estableix a la normativa vigent. Estaran
nets i en condicions adequades de manteniment per tal de protegir els productes alimentaris
de la contaminació i han d’estar dissenyats i construïts, en cas necessari, de manera que
permetin una neteja o desinfecció adequades. Quan sigui necessari, els contenidors utilitzats
per al transport, han de ser capaços de mantenir els productes a la temperatura adequada i de
manera que es pugui controlar aquesta temperatura.
Pel que fa al transport i distribució de línia calenta, quan l’elaboració dels menjars es faci a la
seu de l’empresa per traslladar‐les posteriorment al CREI, el desplaçament d’un lloc a un altre
s’ajustarà als principis de I’APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític), en els quals es
controla tot el procés des de la preparació de les matèries primeres, tractament tèrmic,
manteniment, transport i, finalment, la distribució i el servei al comensal.

Barcelona, 22 d’octubre de 2019
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