ANUNCI

Es fa públic que per acord de la Junta de Govern Local, de 21 de juny de 2021,
s’han adoptat els següents acords:
“PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, de la
concessió del servei de cuina del menjador escolar de l’Escola Santa Maria d’Avià i de la
Llar d’infants municipal.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent, que té consignació pressupostària a
l’aplicació : 326.22105 del pressupost de 2021, pel que respecte a la primera part del curs
2021-2022 (setembre a desembre de 2021). Per a la resta de cursos caldrà habilitar
anualment la partida pressupostària corresponent.
TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives i Tècniques Particulars que
regiran el contracte.
QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient
de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars.”

Tipus d’expedient: Contracte de concessió de serveis
Tramitació: Normal - Procediment: Obert
Núm. Exp. 03/21 – Gestiona 187/21
2.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Junta de Govern Local
3.- OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte del present contracte e l servei de menjador escolar, sense
monitoratge, a l’escola Santa Maria d’Avià i a la Llar d’infants municipal “la
Baldufa”.
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1.- TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I NÚMERO D’EXPEDIENT

4.- TERMINI
El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada de dos cursos escolars: 20212022 i 2022-2023 i es podrà prorrogar per anualitats durant tres cursos escolars
més 2023-2024; 2024-2025 i 2025-2026.
5.- PREU DEL CONTACTE
El pressupost base de licitació és de 143.264,00 euros anuals, exclòs IVA i de
157.590,40 euros anuals, inclòs IVA.
PREU UNITARI: 4,40 € sense IVA i 4,84 € amb IVA
L’IVA que s’aplica a la cuina és del 10 per 100.
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 716.320,00 € (set-cents
setze mil, tres-cents vint euros), sense IVA, corresponent a les dues anualitats del
contracte inicial més tres anualitats de possible pròrrogues.
6.- CODI D'IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE
L'objecte del contracte s'identifica amb el codi següent: Codi CPV :
Codi núm. 55523100

3 (Serveis de menjars per a escoles)

No s’exigeix garantia provisional i la garantia definitiva serà d’un 5 per cent del
preu final ofert per un curs escolar, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.
8.- SOLVÈNCIA FINANCERA, ECONÒMICA I TÈCNICA
D’acord amb la Clàusula vuitena.- ACREDITACIÓ DE L’APTITUD PER
A CONTRACTAR.
9.- CRITERIS OBJECTE DE PONDERACIÓ
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà
a una pluralitat de criteris d'adjudicació.
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7.- GARANTIES

PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA
AUTOMÀTICA ( 60 punts)
Els criteris avaluables de forma automàtica en relació als aliments es centren en
tres aspectes: oferta econòmica, varietat de verdures i productes de proximitat
a). Proposició econòmica
Oferta econòmica (fins a 20 punts)
L’oferta que ofereixi un preu més baix obtindrà la màxima puntuació, i els
següents seran puntuats de manera proporcional d’acord amb la següent fórmula:
Puntuació = (oferta econòmica més baixa / oferta valorada)*20
Es tindran en compte dos decimals.
b). Documents relatius a l’oferta, diferents del preu, que s’han de quantificar de
forma automàtica
Varietat de verdures (fins a 10 punts)
S’atorgarà fins a 10 punts quan es garanteixi la presència de 8 varietats de
verdures per setmana. Quan la varietat setmanal sigui inferior s’atorgarà d’acord
amb el següent quadre:
7 varietats per setmana : 8 punts
6 varietats per setmana: 6 punts
5 varietats per setmana: 4 punts
Menys de 5 varietats: 0 punts

Amb la voluntat de promoure la reducció de les emissions de diòxid de carboni
(CO²) i de gasos d’efecte hivernacle (GEI) en el transport dels productes
necessaris per a dur a terme el servei d’alimentació a l’escola, s’han seleccionat
productes entre cereals, llegums, pollastre, iogurts, ous i llet
Per uniformitzar el càlcul d’aquesta distància es tindran en compte els quilòmetres
que hi hagi entre el codi postal de la població de producció del producte fins al
codi d’Avià, segons la ruta més curta que estableixi el google maps. Els licitadors
només han d’indicar el codi postal.
Tenint en compte que l’objecte del contracte contempla les característiques de
menjador saludable i sostenible, amb criteris de sostenibilitat social i ambiental,
caldrà obtenir un mínim del 50 % (15 punts) en els criteris de productes de
proximitat per poder accedir a la licitació.
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Productes de proximitat (amb menys emissions de CO2), fins a 30 punts

Per a cada aliment s’haurà de presentar i acreditar la següent informació :
Descripció del producte
Lloc de producció
Nom de la finca de producció
Proveïdor
% de producte respecte el total en kg

Municipi i codi postal
Optatiu

Patata (fins a 5 punts)
S’entén per producció de proximitat quan la distància entre el lloc de
producció i l’ escola és com a màxim, de 40 km.
La puntuació es fa respecte al % de producte de proximitat que s’ofereix i
segons la següent fórmula:
P = Pmàx x % producte proximitat ofert
Llegums (fins a 5 punts) – Cigrons i llenties
S’entén per producció de proximitat quan la distància entre el lloc de
producció i l’ escola és com a màxim, de 40 km.
La puntuació es fa respecte al % de producte de proximitat que s’ofereix i
segons la següent fórmula:
P = Pmàx x % producte proximitat ofert
Vedella (fins a 5 punts)
S’entén per producció de proximitat quan la distància entre el lloc de
producció i l’ escola és com a màxim, de 40 km.
La puntuació es fa respecte al % de producte de proximitat que s’ofereix i
segons la següent fórmula:
P = Pmàx x % producte proximitat ofert
Iogurt (fins a 5 punts)
S’entén per producció de proximitat quan la distància entre el lloc de
producció i l’ escola és com a màxim, de 40 km.
La puntuació es fa respecte al % de producte de proximitat que s’ofereix i
segons la següent fórmula:
P = Pmàx x % producte proximitat ofert
Ous (fins a 5 punts)
S’entén per producció de proximitat quan la distància entre el lloc de
producció i l’ escola és com a màxim, de 40 km.
La puntuació es fa respecte al % de producte de proximitat que s’ofereix i
segons la següent fórmula:
P = Pmàx x % producte proximitat ofert
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Aquests productes són els indicats a continuació :

Llet (fins a 5 punts)
S’entén per producció de proximitat quan la distància entre el lloc de
producció i l’ escola és com a màxim, de 40 km.
La puntuació es fa respecte al % de producte de proximitat que s’ofereix i
segons la següent fórmula:
P = Pmàx x % producte proximitat ofert
DOCUMENTACIÓ PONDERABLE A TRAVÉS DE JUDICIS DE VALOR (fins a 40
punts)
Disseny de menús (fins 10 punts)
Caldrà presentar proposta atenent a criteris nutricionals, al·lèrgics i intolerants.
La proposta ha de contenir informació detallada de gramatge, productes,
periodicitat i variació estacional.
Es presentarà una proposta de menú, amb roda de 4 setmanes
Organització i gestió del servei (fins 20 punts)
El licitador haurà de descriure el tipus d’organització del servei, pel que fa al
contacte amb els proveïdors, les compres i l’emmagatzematge dels productes.

Millores en el servei (fins a 10 punts)
--- Serveis complementaris que l’empresa posi a disposició del servei, relacionats
amb l’objecte del contracte: foment de la cuina ecològica, gratuïtat de xerrades
nutricionals, tallers de cuina, gratuïtat del dinar dels monitors de menjador....).
Aquestes millores aportades al servei caldrà que siguin valorades
econòmicament.
10.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
Aquesta licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i
presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina
de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació de la
Comunitat Autònoma o altra eina de licitació electrònica que compleixi amb els
requisits establerts per la LCSP.
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Caldrà descriure el transport dels productes, el tipus d’ envasat i el sistema de
conservació emprats.

La utilització d'aquests serveis suposa:

La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel
licitador.

La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.

L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.
Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva, es presentaran dins
del termini de vint-i-sis dies comptats a partir de l'endemà al de publicació de
l'anunci de licitació en el Perfil de contractant, exclusivament de forma
electrònica a través de la Plataforma de Contractació de la comunitat Autònoma a
disposició de candidats i entitats licitadores per a tal fi.
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar
signats electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article
10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels sobres fins al moment de la seva
obertura, l'eina xifrarà aquests sobres en l'enviament.
Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un
justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell
de temps.

La Mesa de contractació es constituirà a partir de les 24 hores del tancament del
període de presentació de proposicions i procedirà a l’obertura de l’arxiu electrònic
“A” i qualificarà la documentació administrativa continguda en aquest.
Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies naturals
perquè el licitador corregeixi els defectes o les omissions esmenables observats
en la documentació presentada.
Després de la lectura d’aquestes proposicions, la Mesa podrà sol·licitar els
informes tècnics que consideri precisos, per a la valoració d’aquestes, de
conformitat als criteris i a les ponderacions establertes en aquest Plec.
L’obertura de l’arxiu electrònic “C” es realitzarà el dia que acordi la Mesa i
s’anunciarà oportunament. A continuació es procedirà a la valoració dels criteris
que depenen d’un judici de valor.
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11.- OBERTURA DE LES PROPOSICIONS

L’obertura de l’arxiu electrònic “B” es farà en acte públic i s’informarà de la data
d’obertura als licitadors. A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels
quals depèn d’un judici de valor “C” i dels criteris la ponderació dels quals és
automàtica “B”, la Mesa de contractació proposarà l’adjudicatari/ària del contracte.
12.- OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
Els Plecs de Condicions i la documentació tècnica es pot obtenir a l’Ajuntament
d’Avià o al Perfil del contractant a través de la pàgina www.avia.cat.
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació
relativa a la seva activitat contractual, aquest Ajuntament compta amb
el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés directament mitjançant l’accés
a la Plataforma de Contractació Pública de Catalunya en l’espai de l’Ajuntament
d’Avià (licitacions).
Per a fer consultes, es pot enviar un correu electrònic a : avia@diba.cat
Avià
L’alcaldessa
Patrocini Canal i Burniol
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SIGNAT I DATAT DIGITALMENT AL MARGE

