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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A L'OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 3
DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL
BALDUFA, CAVALL FORT, EL PONT, EL TREN, GARBÍ, L'OLIVERA I LA DEVESA

Lloc : Sala Renart de l'Ajuntament de Girona
Data : 16 de juliol de 2019
Hora : 13:05
Vocals: - Sr. Carles Ribas i Gironès, tinent d'alcaldia regidor delegat de Cultura,
Dinamització del Territori i Joventut, que actua com a president.
- Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres, que
actua com a vocal i, que actua com a secretària.
- Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la corporació.
- Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la corporació.
- Sr. Narcís Casassa Font, cap de Cultura de la corporació.
També hi són presents:
La senyora Agnès Cla Cubillas, tècnica del servei de Contractació i Compres.
La senyora Victòria Vilà Falcón, tècnica del servei de Contractació i Compres.
La senyora Carme Nova Flores, tècnica del servei de Contractació i Compres.
La senyora Carme Sánchez Nonell, cap de servei d'Educació.
La senyora Anna Albó Romagós, tècnica d'Educació.
Una persona representant de l'empresa Eurest Catalunya SLU.
Una persona representant de l'empresa Serhs Food Area SL.
Una persona representant de l'empresa Serunion SA.
Una persona representant de l'empresa Catering Vilanova SL.
L'objecte de la sessió és l'obertura del sobre número 3 que conté la proposició relativa als
criteris d'adjudicació econòmics, avaluables mitjançant xifres o percentatges de les
proposicions presentades en la licitació convocada adjudicar el contractació del servei de
menjador de les escoles bressol Baldufa, Cavall Fort, El Pont, El Tren, Garbí, L'Olivera i La
Devesa, per un import de licitació de 689.420,00€ (sis-cents vuitanta-nou mil quatre-cents
vint euros) IVA exclòs.
LOT 1: 397.914 € IVA inclòs
LOT 2: 360.448 € IVA inclòs
La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'Alcaldia-Presidència
de composició de la Mesa de Contractació de data 12 de juliol de 2019, i la Secretària
llegeix les disposicions legals aplicables, especialment l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic (LCSP); el punt 7 de la Disposició Addicional
Segona de la LCSP i l'article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la LCSP.
La Presidència de la Mesa dona compte dels resultats obtinguts pels licitadors en la
valoració del sobre número 2, d'acord amb els informes tècnics emesos per la cap de
servei d'Educació, de data 5 i 8 de juliol de 2019, de valoració dels criteris que depenen
d'un judici de valor de les propostes presentades i d'addenda a aquest respectivament,
d'acord amb els criteris recollits a l'apartat 18 de l'annex I del plec de clàusules
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administratives particulars (PCAP), relatiu als criteris no avaluables en xifres o
percentatges.
EMPRESA
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1. BO I SA SERVEI D'APATS SL

VALORACIONS

TOTAL

Criteris qualitatius

48,00

48,00
punts

Criteris qualitatius

46,75

46,75
punts

Criteris qualitatius

40,25

40,25
punts

Criteris qualitatius

34,25

34,25
punts

Criteris qualitatius

33,50

33,50
punts

Criteris qualitatius

47,25

47,25
punts

Lot número 2
2. SERUNION, SA
Lot número 1
3. SERHS FOOD AREA SL
Lot número 1
4. CATERING VILANOVA SL
Lot número 1
CATERING VILANOVA SL
Lot número 2
5. EUREST CATALUNYA SLU
Lot número 1

La Presidència de la Mesa ordena l'obertura del sobre número 3, donant a conèixer el seu
contingut:
OFERTES:

* Oferta núm. 1: presentada per l'empresa BO I SA SERVEI D'APATS SL
** Lot núm. 2: Oferta econòmica (import anual): 156.800,00 €, IVA exclòs
Berenars anuals extraordinaris: 4
Menús gratuïts anuals: 0
Pa de pagès: SI
Aigua envasada: NO
Anticipar informació relativa als menús mensuals: 15
Possibilitat de repetir: SI 20%
* Oferta núm. 2: presentada per l'empresa SERUNION, SA

APROVAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
Altres: Acta obertura pliques oferta econòmica de data 08/07/19
(versió 3)

DOC_ID: 7779030
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: SZ4Y7-5K1XE-XWYYM
Data d'emissió: 29 de agosto de 2019 a les 14:28:31
Pàgina 3 de 5

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretària de la Mesa de Contractació de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 18/07/2019 11:44
2.- Regidor delegat de Cultura, Dinamització del Territori i Joventut de AJUNTAMENT DE GIRONA
.Signat 19/07/2019 11:48

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4525756 SZ4Y7-5K1XE-XWYYM 9100ED43B36DD6F2809AA7BC3FE7D23CDF7F0162) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

** Lot núm. 1: Oferta econòmica (import anual): 147.430,00 €, IVA exclòs
Berenars anuals extraordinaris: 4
Menús gratuïts anuals: 1.170
Pa de pagès: SI
Anticipar informació relativa als menús mensuals: 31
Possibilitat de repetir: SI 20%

* Oferta núm. 3: presentada per l'empresa SERHS FOOD AREA SL
** Lot núm. 1: Oferta econòmica (import anual): 169.050,00 €, IVA exclòs
Berenars anuals extraordinaris: 4
Menús gratuïts anuals: 1.755
Pa de pagès: SI
Anticipar informació relativa als menús mensuals: 20
Possibilitat de repetir: SI 20%
* Oferta núm. 4: presentada per l'empresa CATERING VILANOVA SL
** Lot núm. 1: Oferta econòmica (import anual): 168.550,00 €, IVA exclòs
Berenars anuals extraordinaris: 2.210
Menús gratuïts anuals: 1.140
Pa de pagès: SI
Anticipar informació relativa als menús mensuals: 10
Possibilitat de repetir: SI 20%
** Lot núm. 2: Oferta econòmica (import anual): 158.400,00 €, IVA exclòs
Berenars anuals extraordinaris: 2.000
Menús gratuïts anuals: 1.520
Pa de pagès: SI
Aigua envasada: SI
Anticipar informació relativa als menús mensuals: 10
Possibilitat de repetir: SI 20%
* Oferta núm. 5: presentada per l'empresa EUREST CATALUNYA SLU
** Lot núm. 1: Oferta econòmica (import anual): 180.870,00 €, IVA exclòs
Berenars anuals extraordinaris: 4
Menús gratuïts anuals: 4.095
Pa de pagès: SI
Anticipar informació relativa als menús mensuals: 30
Possibilitat de repetir: SI 20%
Pel que fa a l'oferta presentada per l'empresa SERHS FOOD AREA SL, la mesa observa
que:
Model d'oferta prevista en l'annex IV del PCAP, conté el següent:
" Per un import de..........(lletres i números), IVA exclòs, més .................(lletres i números)
en concepte d'IVA, pels dos anys de contracte.
" L'import anual serà de: ....... (lletres i números), IVA exclòs, més .................(lletres i
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números) en concepte d'IVA
Número de dinars anuals (*) x preu unitari = A
Número de berenars anuals (*) x preu unitari = B
Número d'esmorzars anuals (*) x preu unitari = C
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Preu de l'oferta de l'empresa licitadora = Total de A + B + C
*segons apartat 5 annex I d'aquest plec
Oferta presentada per SERHS FOOD pel què fa al LOT 1
Inclou l'import pels dos anys del contracte així com l'import anual, però no el
desglossament següent:
Número de dinars anuals (*) x preu unitari = A
Número de berenars anuals (*) x preu unitari = B
Número d'esmorzars anuals (*) x preu unitari = C
Preu de l'oferta de l'empresa licitadora = Total de A + B + C
No obstant les quantitats que cal incloure en el desglossament, preus unitaris, no són
objecte de valoració.
Concretament, l'apartat 5 de l'annex I del PCAP, al regular el pressupost base de licitació,
preveu el número exacte de menús, així com el preu unitari màxim.
Es determina com a preu unitari màxim per alumne i dia del LOT 1:
4,60 € (IVA exclòs) per als dinars
0,91 € (IVA exclòs) per als berenars i esmorzars, en el cas del servei "Baldufa" matins.
Els imports del quadre de despesa es calculen en base a una previsió de subministrament
anual que s'inclou en el PCAP ( LOT 1: 32000 menús diaris (dinar i berenar) + 5000
esmorzars a l'escola bressol "Baldufa"pel servei de matins.
Es preveu la següent distribució:
- BALDUFA: 11.000 dinars + 11.000 berenars + 5000 esmorzars
- L'OLIVERA: 10.000 dinars + 10.000 berenars
- LA DEVESA: 11.000 dinars + 11.000 berenars)
Clàusula 23 del PCAP: " La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l'aclariment o
l'esmena d'errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no
impedeixin conèixer el sentit de l'oferta. Únicament es permetrà l'aclariment o l'esmena
d'errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l'oferta,
amb la finalitat de garantir el principi d'igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Aquestes peticions d'esmena o aclariment es comunicaran a l'empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l'e-NOTUM, d'acord amb la clàusula onzena d'aquest
plec."
És per aquest motiu que se sol·licita aclariment a l'empresa SERHS FOOD perquè en un
termini de 3 dies desglossi la seva oferta, en els termes del model de proposició inclòs en
el PCAP regulador de la licitació, i sense que això impliqui variació o concreció de l'oferta,
concretament:
Número de dinars anuals (*) x preu unitari = A
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Número de berenars anuals (*) x preu unitari = B
Número d'esmorzars anuals (*) x preu unitari = C
Preu de l'oferta de l'empresa licitadora = Total de A + B + C
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Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dona per acabada la reunió, a les 13:21 h del
migdia i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dona fe.

La secretària

Vist i plau
El president

Berta Gratacós Cubarsí

Carles Ribas i Gironès
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