RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT, EL PLEC
DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS, EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I LA
DESPESA DE 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

Fonaments de dret

1.

D’acord amb els articles, 17, 116, 308 a 310, 316 i 318, b) i 159 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, els contractes de serveis es
poden adjudicar mitjançant procediment obert i no subjecte a regulació harmonitzada
quan el valor estimat del contracte sigui inferior a dos-cents vint-i-un mil nou mil (
221.000,00 €) euros.

2. D’acord amb l’article 117 del LCSP, Un cop completat l’expedient de contractació, l’òrgan
de contractació ha de dictar una resolució motivada en què l’aprovi i disposi l’obertura del
procediment d’adjudicació. Aquesta resolució també implica l’aprovació de la despesa,
Aquesta resolució ha de ser objecte de publicació en el perfil de contractant.

RESOLC:
1. Aprovar l’expedient, la despesa, el plec de clàusules administratives particulars i el plec
de prescripcions tècniques, que regiran aquesta contractació.
2. Les dades econòmiques i pressupostàries del contracte:
Valor estimat del contracte: 63.251,16 euros, 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, el qual té en
consideració la durada del contracte, les eventuals modificacions contractuals (fins un
màxim del 20%), les despeses generals d’estructura i el benefici industrial.
Són causes de modificacions del preu del contracte a més de les recollides als articles 205 i
206 de la LCSP:
-

La necessitat d’incrementar el número de menús degut a un augment de participants
per sobre del previst.
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Pressupost base de licitació: 57.980,23 IVA inclòs.
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El càlcul del pressupost de licitació del contracte (article 100 de la LCSP) inclou les
despeses de matèria primera, personal, transport, material i utillatge , despeses generals
estructurals i el benefici industrial (20% de benefici industrial).

PREU UNITARI MÀXIM PER MENÚ

GENERALITAT DE CATALUNYA

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

S’estima que es serviran un total de 12.145 menús (previsió realitzada en base al número de
participants d’edicions anteriors dels casals en qüestió), 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.
Només liquidaran els menús efectivament realitzats en el cas que es produeixi alguna
desviació respecte del total de menús a servir estimats.

3. Disposar l’obertura del procediment obert simplificat no subjecte a regulació
harmonitzada (articles, 17, 116, 308 a 310, 316 i 318, b) i de 159 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic).
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