INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CÀTERING

PER ALS CASALS D’ESTIU I DE TARDOR QUE ORGANITZA EQUACAT, S.A. AL
CANAL OLÍMPIC DE CATALUNYA (EXP. EQUAC-2019-00001)

GENERALITAT DE CATALUNYA

1. Dades que identifiquen l’expedient:
El contracte té per objecte la contractació del servei de càtering per als Casals d’Estiu i de
Tardor que organitza EQUACAT, S.A. al Canal Olímpic de Catalunya.
Codi d’expedient: EQUAC-2019-00001
2. Necessitat de la contractació i justificació de la insuficiència de mitjans
L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) és propietari dels terrenys del municipi de Castelldefels
on s’ubica el Canal Olímpic de Catalunya, la construcció del qual va promoure per a la
celebració de determinades proves esportives durant les Olimpíades de 1992 i que
actualment es destina a la realització d’activitats tant de caràcter esportiu com lúdic.
L’any 1992 l’INCASÒL i la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya
acordaren promoure la constitució d’un ens públic per a la gestió del Canal Olímpic de
Catalunya. En aquest sentit, l’any 1993 es creà EQUACAT, S.A. L’objecte social d’aquesta
és fomentar la pràctica de l’activitat esportiva a tots els nivells.
EQUACAT, S.A. organitza una sèrie de Casals durant els períodes no lectius dels centres
d’ensenyament. Entre d’altres opcions, els infants que hi participen poden escollir entre sortir
a les 15:00 o 17:00h amb el dinar inclòs.
Elaborar un menú i cuinar-ho requereix d’una instal·lació especifica i personal qualificat per
fer-ho. Equacat SA, empresa gestora d’una instal·lació esportiva, no disposa dels mitjans
materials i humans necessaris per realitzar el servei de càtering. Per aquests motius, es
proposa la contractació d’aquest servei per als Casals d’Estiu i de Tardor a través del
corresponent procediment obert.
3. Justificació de l’elecció del procediment (article. 116.4 LCSP)
Tipus de contracte:


Contractes de servei (arts. 17 i 308 a 313 LCSP).

Procediment (156 a 158 LCSP) :
L’expedient es tramitarà de forma ordinària d’acord amb els articles 116 i següents de la
LCSP i s’adjudicarà per procediment obert simplificat d’acord amb l’article 159 de la LCSP.
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Els licitadors hauran d’estar inscrits al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
del Sector Públic o al Registre Electrònic de Licitadors de l’Administració de la Generalitat
(art.159.4 lletra a).

GENERALITAT DE CATALUNYA

Els criteris d’adjudicació per aquest contracte que ens ocupa seran criteris subjectius, els
quals no superaran el 25% del total de les puntuacions, i criteris objectius que permetran
valorar la millor qualitat preu del total de la puntuació(art.159.1 lletra b) .

4. Justificació de la no divisió en lots
Aquest contracte no es divideix en lots i es justifica en una única prestació. El servei objecte
de contractació impedeix que pugui dividir-se en lots per la pròpia naturalesa del servei (art.
99.3 LCSP) i pel fet de que aquest es porta a terme en una ubicació concreta com són les
instal·lacions del Canal Olímpic de Catalunya.

5. Característiques principals de la contractació
L’empresa adjudicatària haurà de proveir a Equacat SA del número de menús per als
assistents als diferents Casals que organitza al Canal Olímpic de Catalunya amb els
requeriments establerts al Plec de prescripcions tècniques del procediment.
La durada del contracte s’inicia des de la seva signatura i finalitza amb el seu compliment,
abans del 31 de novembre de 2019, prèvia conformitat d’EQUACAT.
L’inici del Casal d’Estiu coincideix amb el primer dia laborable després de la finalització del
curs escolar 2018-2019, i finalitza el últim dia laborable abans de l’inici del curs escolar
2019-2020.
El Casal de Tardor està previst que es realitzi els dies laborables de l’ultima setmana
d’octubre. Aquesta data pot variar quan es publiqui el calendari escolar oficial.

6. Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació: justificació del seu càlcul
Valor estimat del contracte (VEC): 63.251,16 € IVA exclòs.
El mètode de càlcul del VEC, d’acord amb el que disposa l’article 101 i concordants de la
LCSP, inclou el pressupost base de licitació adequat als preus de mercat, inclou pròpiament
les despeses de matèria primera, personal, transport, material i utillatge , despeses generals
estructurals i el benefici industrial. Així com, l’estimació de menús previstos es basa en el
número de participants de les edicions anteriors dels casals. Es té en compte possibles
modificacions contractuals (fins un màxim del 20%).
El preu del contracte es liquidarà en funció dels menús efectivament realitzats al preu unitari
proposat per l’adjudicatari a l’oferta, cas que es produeixi alguna desviació respecte del total
de menús a servir estimats.
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Són causes de modificacions del preu del contracte a més de les recollides als articles 205 i
206 de la LCSP:

GENERALITAT DE CATALUNYA

-

La necessitat d’incrementar el número de menús degut a un augment de participants.
per sobre del previst.

PREVISIÓ DE MENÚS *
Casal d’Estiu *
Casal de Tardor *

12.045 menús
100 menús
TOTAL 12.145 menús
*Estimació basada en el número de participants d’edicions anteriors dels casals en qüestió.

PREU UNITARI MÀXIM PER MENÚ
Matèria primera
Personal
Transport
Material i utillatge
Altres despeses generals estructurals
TOTAL
Benefici industrial (20%)
BASE
IVA (10%)
TOTAL

1,75
0,58
0,10
0,56
0,63
3,62
0,72
4,34
0,43
4,77

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

El preu unitari proposat inclourà tots els serveis necessaris per dur a terme el servei, i serà
invariable per a tot tipus de menús, inclosos el menú basal i menús adaptats per al·lèrgics a
la lactosa, al gluten i a la fructosa i sorbitol ....
S’estima que es serviran un total de 12.145 menús, per als quals es fixa un preu unitari
màxim de 4,34 € (IVA exclòs) del que resulta un pressupost del contracte de 52.709,30 €,
més IVA.
pressupost del contracte
IVA (10%)
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

52.709,30 €
5.270,93 €
57.980,23 €

El preu del contracte es liquidarà per setmanes vençudes prèvia conformitat del responsable
del contracte. En la factura que emeti el contractista pels serveis prestats s’especificarà el
número de menús servits diàriament els quals hauran de comptar amb el vistiplau del
responsable del contracte.
La PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA a la qual s’imputa la despesa proposada és la partida
Servei de Càtering per a Casals (221.0089).
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7. Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional

GENERALITAT DE CATALUNYA

L’adjudicatari o l’empresa que formuli la millor oferta, ha d’acreditar la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional pel contracte de subministrament, mitjançant l’aportació
dels documents que determini l’òrgan de contractació d’acord amb allò establert als articles
74 a 76, 87 i 90 de la LCSP.
Específicament, en aquest supòsit els licitadors hauran de declarar que disposen de la
suficient solvència econòmica i financera i tècnica o professional següent:


Solvència econòmica i financera: article 87.1.a) de la LCSP

-

Volum anual de negocis, en relació al millor exercici dins dels tres darrers anys
disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari,
per un import igual o superior a 80.000 €.



Solvència tècnica o professional: article 90.1 a) de la LCSP

-

Una relació dels serveis o treballs d’igual naturalesa a l’objecte del contracte
realitzats en els darrers tres anys. L’import anual dels serveis o treballs d’igual o
similar naturalesa realitzats durant l’anualitat de major execució del períodes de tres
anys esmentat haurà de ser igual o superior a 38.000 €.

L’acreditació dels serveis realitzats s’haurà d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats
per l’òrgan competent. Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents que
tingui en el seu poder que acreditin la realització de la prestació.

8. Criteris d’adjudicació i elecció de la fórmula (arts. 116, 145, 146 i 159.1.b de la LCSP)
Els criteris d’adjudicació per aquest contracte que ens ocupa seran:

Criteris subjectius

25 punts. Ponderació 25%.

Proposta de menú mensual
Descripció de la solució tècnica proposada

Criteris objectius

Fins a 15 punts
Fins a 10 punts

75 punts. Ponderació 75%.

Oferta econòmica
Frigorífics
Coberts
Gots
Millora del capital assegurat per la pòlissa
d’assegurança

Fins a 51 punts
Fins a 7 punts
Fins a 6 punts
Fins a 6 punts
Fins a 5 punts
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Criteris que depenen d’un judici de valor (Sobre A). Fins a 25 punts. Ponderació 25%.
a.

Proposta de menú mensual. Fins a 15 punts.

GENERALITAT DE CATALUNYA

La proposta de menú mensual es valorarà tenint en compte els aspectes que es relacionen
a continuació per ordre decreixent de preferència:
-

L’adequació al públic al qual va dirigit.
La utilització de productes de proximitat i de certificació ecològica.
El tipus de cocció.
La varietat de plats.

La ponderació d’aquest criteri és la següent:
Excel·lent: fins a
10 punts

Bona: fins a 5
punts
Acceptable: fins
a 2 punts
Insuficient: 0
punts

b.

Aquella proposta que aporti valor afegit en tots i cadascun dels
aspectes que són objecte de valoració en aquest criteri, perquè els
menús siguin variats, aptes per al públic al que van dirigits, elaborats
amb productes de proximitat i de certificació ecològica i cuinats amb
mètodes de cocció que no impliquin un ús excessiu d’olis.
Aquella proposta que presenti aportacions de valor afegit en dos dels
aspectes que es valoren en aquest criteri però no en tots.
Aquella proposta que acompleix les prescripcions tècniques però
només presenti una proposta de menús amb aportacions de valor
afegit en un dels aspectes que es valoren en aquest criteri.
Aquella proposta que no preveu cap dels ítems que es valoren o omet
aquest criteri.

Descripció de la solució tècnica proposada. Fins a 10 punts

Els licitadors presentaran una memòria tècnica en la qual descriuran el protocol a seguir i les
actuacions a realitzar (on consti el temps d’execució de cadascuna d’elles) per resoldre les
següents incidències que es poden produir durant la realització del servei:
1. La quantitat de dinar subministrat no és suficient per atendre la quantitat demandada.
2. El número de coberts, gots i safates no és suficient per atendre la quantitat
demandada.
3. Manca una derivació del menú basal que no s’havia comunicat prèviament o no ha
sigut subministrada.
Excel·lent: fins a
10 punts
Bona: fins a 5
punts
Acceptable: fins
a 2 punts
Insuficient: 0
punts

Aquella proposta que aporti solució tècnica i de valor per cadascuna
de les tres incidències que es plantegen en aquest criteri
Aquella proposta que aporti solució tècnica i de valor per dues de les
tres incidències que es plantegen en aquest criteri
Aquella proposta que aporti solució tècnica i de valor per una de les
tres incidències que es plantegen en aquest criteri
Aquella proposta que no preveu cap dels ítems que es valoren o omet
aquest criteri.
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Criteris que no depenen d’un judici de valor (Sobre B). Fins a 75 punts. Ponderació
75%.
En el sobre B els licitadors han de presentar la seva oferta econòmica d’acord amb el model
de l’annex 8 del plec de clàusules administratives particulars.

GENERALITAT DE CATALUNYA

a.

Oferta econòmica. Fins a 51 punts

L’oferta que presenti un preu per menú més baix obtindrà la màxima puntuació i la resta
d’ofertes es puntuaran d’acord amb la formula següent:
Preu de l’oferta econòmica més beneficiosa x 51
Preu de l’oferta a valorar
a. Frigorífics. 7 punts.
En aquest apartat es valorarà el nombre de frigorífics que els licitadors es comprometen a
proporcionar durant el Casal d’Estiu segons l’apartat 4.13 del Plec de Prescripcions
Tècniques.
Número de frigorífics
0
1
2
3

Ponderació
0 punts
1 punts
3 punts
7 punts

b. Coberts. 6 punts.
En aquest apartat es valorarà el tipus de coberts que els licitadors es comprometen a posar
a disposició per la realització del servei. En consonància amb el punt 5.2 del Plec de
Prescripcions Tècniques.
Coberts reutilitzables
Si
No

Ponderació
6 punts
0 punts

c. Gots. 6 punts.
En aquest apartat es valorarà el tipus de gots que els licitadors es comprometen a posar a
disposició per la realització del servei. En consonància amb el punt 5.3 del Plec de
Prescripcions Tècniques.
Gots
reutilitzables
Si
No

Ponderació
6 punts
0 punts
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GENERALITAT DE CATALUNYA

d. Millora del capital assegurat per la pòlissa d’assegurança. Fins a 5 punts
Tal com es descriu en el plec de prescripcions tècniques, l’empresa adjudicatària està
obligada a contractar i a pagar una pòlissa d’assegurances què garanteixi les conseqüències
econòmiques derivades de la responsabilitat civil que haurà d’incloure especialment dins la
clàusula de riscos coberts els derivats de l’activitat objecte d’aquesta contractació. El capital
assegurat ha de ser com a mínim d’600.000 euros per sinistre i any, podent acceptar un
sublímit per víctima de 150.000 euros.
Es valoraran les propostes de millora del capital assegurat per aquesta pòlissa d’acord amb la
ponderació següent:
Capital mínim assegurat:
1.800.000 euros per sinistre i any, amb un sublímit per
víctima de 250.000 euros.
1.200.000 euros per sinistre i any, amb un sublímit per
víctima de 200.000 euros.
600.000 euros per sinistre i any, amb un sublímit per
víctima de 150.000 euros.

Puntuació
5 punts
3 punts
0 punts

10. Condicions especials d’execució (article 202 de la LCSP):
Es preveuen les següents obligacions que tenen la consideració de condicions especials
d’execució del contracte:
Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del
contracte:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i les professions corresponents a la prestació objecte d’aquest contracte.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els procés de
contractació pública o durant l’execució del contracte.
d) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
e) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió
legal.
f) Mantenir vigent la pòlissa d’assegurança descrita a la clàusula 15 del plec de
prescripcions tècniques durant tot el termini de durada del contracte.
g) El compliment dels compromís d’adscripció a l’execució del contracte dels perfils
professionals identificats per l’adjudicatari en la seva oferta.
h) L’empresa adjudicatària estarà obligada a aplicar, en realitzar la prestació,
mesures destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en
el mercat de treball, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2007, de
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
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GENERALITAT DE CATALUNYA

Entre aquestes mesures inclourà, necessàriament, l’elaboració i l’aplicació d’un pla
d’igualtat, en el cas que l’empresa adjudicatària no el tingui per tenir menys de 250
persones treballadores i, per tant, no hi està obligada de conformitat amb l’article
45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març. El pla d’igualtat pot preveure, entre
altres mesures, accions de foment de la igualtat d’oportunitats en matèries com
l’accés a l’ocupació, la promoció i la formació, la classificació professional, les
retribucions, l’ordenació del temps de treball per afavorir la conciliació laboral,
personal i familiar i la prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó
de sexe.
Aquest pla s’ha d’elaborar en el termini màxim de 2 mesos a comptar des de la
formalització del contracte, amb el contingut establert en la Llei orgànica
esmentada. Per al cas que l’empresa adjudicatària ja disposi de Pla d’igualtat
haurà d’aportar en el mateix termini un document explicatiu del grau d’execució del
seu Pla d’igualtat.

Les condicions especials previstes a les lletres d), f) i h) tenen el caràcter
d’obligacions essencials als efectes assenyalats a la lletra f) de l’article 211 de la
LCSP.

D’acord amb allò que s’ha exposat,

PROPOSO
Que s’iniciï la contractació DEL SERVEI DE CÀTERING PER ALS CASALS D’ESTIU I DE
TARDOR QUE ORGANITZA EQUACAT, S.A. AL CANAL OLÍMPIC DE CATALUNYA a
càrrec del pressupost de l’any 2019 amb les característiques especificades en aquest
informe i la proposta de plecs de prescripcions tècniques que s’han elaborat també per
aquesta unitat promotora.

Signat a Castelldefels,

Helena Rodríguez Rius
Directora Esportiva
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