DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE: Servei d’alimentació de l’alberg municipal de
Joventut que inclou el servei de càtering social, segons expedient 53/2021/1408.
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT
ACTA OBERTURA SOBRE ÚNIC
En data 14 d’octubre de 2021, a les 23:59 va finalitzar el termini de presentació
d’ofertes, mitjançant presentació d’oferta via sobre digital per el Servei d’alimentació
de l’alberg municipal de Joventut que inclou el servei de càtering social, segons
expedient 53/2021/1408.
Durant el termini de presentació d’ofertes i mitjançant l’eina sobre digital, s’ha
presentat el següent licitador:
 GAUDIUM SERHS, SL en data 14/10/2021 a les 09:50:45
En data 16 d’octubre de 2021 a les 08:14:25 la PSCP-SD ha demanat la paraula clau
del sobre únic xifrat a les empreses licitadores, amb el següent resultat:
L'empresa GAUDIUM SERHS,SL ha enviat la paraula clau del sobre Sobre únic, a data
i hora 16/10/2021 15:24:00
En data 21 d’octubre de 2021, des del servei compres es procedeix a aplicar les
credencials com a custodi:
El custodi Carme Domingo Chicote ha aplicat les credencials al sobre Sobre A, a data i
hora 21/10/2021 11:41:54 (Credencials aplicades: 1/2).
El custodi LAURA HORTELANO GIL ha aplicat les credencials al sobre Sobre A, a data i
hora 21/10/2021 11:41:59 (Credencials aplicades: 2/2).
El custodi Carme Domingo Chicote ha obert el sobre Sobre A, a data i hora
21/10/2021 11:42:11.
De l’obertura dels sobres es desprèn el següent:
1.- GAUDIUM SERHS, SL
 Declaració responsable Omplerta i signades. Inscripció RELI – Si i verificat
 Proposta econòmica
49.625,18€ + 5.754,52€ IVA
 Annex altres criteris
o Es compromet a assignar a la prestació dels servei de lliurament dels
menús del càtering social una persona amb 24 mesos d’experiència en
el lliurament de menjar en càterings amb finalitat social o amb el tracte
amb usuaris de serveis de caràcter social. SI
o S’adjunta certificat de l’empresa acreditant que el treballador assignat ha
realitzat les tasques:
SI
o S’adjunta vida laboral del treballador:
SI
o Disposen d’un pla de reducció del malbaratament alimentari o mesures
encaminades a reduir les pèrdues o malbaratament alimentari SI
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De les ofertes presentades per les empreses licitadores es desprenen les següents
puntuacions totals (criteris avaluables de forma automàtica):

GAUDIUM SERHS, SL

Baixa

49.625,18 6,05% 19,4

5
100,00

12

35

5

Total punt. objectiva

Import

35

Personal adscrit
Pla reducció
malbaratament

Proveïdor

12

Preu (criteri %
baixa)
Preu (preu més
baix)

48
15%

71,35

A la vista de les puntuació obtinguda per l’ empresa licitadora, el servei de Compres i
Contractació proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte per el Servei
d’alimentació de l’alberg municipal de Joventut que inclou el servei de càtering social,
d’acord amb el següent ordre de classificació:
1.- GAUDIUM SERHS, SL

71,35 punts

S’ha verificat que l’empresa GAUDIUM SERHS, SL, està inscrita al RELI, certificat
incorporat a l’expedient. Aquesta empresa està degudament constituïda, el signant de
l’oferta te poder suficient per formular l’oferta, no està incursa en prohibicions per a
contractar i està al corrent amb les seves obligacions amb la Tresoreria de la
Seguretat Social i amb l’Agencia Tributària.
Sense més es passa a signar pel Cap de Compres i es segueix amb el procediment de
l’adjudicació.

Cap de Compres i Contractació
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