Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Caparrella

Núm.d’expedient:25002799/2019/20

Informe tècnic sobre l’expedient 25002799/2019/020 de la contractació del
servei de cantina del centre Institut Caparrella
Fets
1. En la licitació per contractar el servei de cantina s’ha presentat 1 empresa.
2. Els criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor que s’han aplicat per
valorar les empreses són els següents:
a) Qualitat dels productes:
20 %
b) Qualitat del Servei:
20 %
c) Millores tècniques
5%

2.1 Qualitat dels productes: (fins a 20 punts) .Es valorarà les característiques dels menús
proposats i els productes oferts, d’acord amb cadascuna de les especificacions d’aquest
plec, productes emprats, composició, procedència, presentació, quantitats, pesos,
calories vitamines, varietat, qualitat, i/o relació qualitat/preu).
- Procedència dels productes (proximitat, km 0): fins a 4 punts
Carn i embotits: 1p. ; llet i formatge: 2p. , Verdura i hortalisses: 1p.
- Varietat en els plats/menús oferts diàriament: fins a 3 punts
Varietat en l’oferta de plats combinats: 1 opció al dia 1 p; més d’un plat al dia 2 p;
opció d’escollir lliurement els ingredients del plat combinat 3 p. Màxim 3 punts
- Varietat d'entrepans: fins a 3 punts
Varietat en l’oferta d’entrepans: cada entrepà nou de la llista de productes obligatoris
1p
- Varietat en fruita oferta diàriament: fins a 3 punts: : 1 opció al dia 1 p , 2 opcions al
dia 2 p, 3 o més opcions al dia 3p
- Productes específics fins a 3 punts: llets especials 1 p; pernil sense fosfats 1 p;
aliments específics intoleràncies 1 p;, sucre de canya 1p
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- Altres elements proposats pel licitador: fins a 4 punts
2.2 Qualitat del Servei: (fins a 20 punts) Forma de realització i organització dels treballs,
considerant el personal i nombre d’hores laborals i els mitjans tècnics o mecànics que
s’utilitzaran, incloent la planificació i freqüència de la neteges. Sistemes de gestió certificats
en qualitat, medi ambient i seguretat. Substitucions del personal del servei en cas de baixa o
contingència.
- Cocció de pa i pastisseria al centre: 3 punts .
-Personal dedicat a l'atenció dels usuaris a les hores del pati: fins a 4 punts
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- Personal dedicat al servei a l'hora de dinar: fins a 4 punts

- Celeritat en la substitució del personal en cas de baixa i/o contingència: fins a 3 punts
Substitucions el mateix dia: 3 p. ,substitucions l’endemà de la baixa : 1 p., substitucions el
tercer dia: 0 p.
-Pla d’estalvi energètic fins a 4 punts: Mesures de reducció i classificació de residus: 1 p.
, mesures d’estalvi d’aigua: 1 p. , mesures d’estalvi de llum: 2 p.
- Altres que el licitador pugui oferir fins a 2 punts.
2.3 Millores tècniques: (fins a 5 punts) Prestacions addicionals a les descrites en el plec de
prescripcions tècniques per a la realització del servei proposades per l’empresa.
- Màquina d’autoservei, inversions en complements o estris: fins a 3 punts
- Altres que el licitador pugui oferir fins a 2 punts.

3. Les empreses han obtingut la puntuació tècnica següent:

Olga Navau Pubill

Qualitat dels
productes
fins a 20 punts

Qualitat del Servei
fins a 20 punts

Millores tècniques
fins a 5 punts

Total
Fins a 45 punts

14

17

3

34

Comentaris sobre la puntuació (cal explicar-ne els motius):
- Qualitat dels productes: (fins a 20 punts) .
- Procedència dels productes (proximitat, km 0): fins a 4 punts
Carn i embotits: 1p. ; llet i formatge: 2p. , Verdura i hortalisses: 1p.
4 punts
S’acredita que tots els proveïdors són de les comarques de Lleida, i els productes
bàsics són de proximitat
- Varietat en els plats/menús oferts diàriament: fins a 3 punts
Varietat en l’oferta de plats combinats: 1 opció al dia 1 p; més d’un plat al dia 2 p;
opció d’escollir lliurement els ingredients del plat combinat 3 p. Màxim 3 punts
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3 punts
Es constata que hi ha oferta de més d’un plat al dia i s’ofereix la possibilitat d’escollir
lliurement els ingredients
- Varietat d'entrepans: fins a 3 punts
Varietat en l’oferta d’entrepans: cada entrepà nou de la llista de productes obligatoris
1 punt
S’ofereixen entrepans però no s’especifica quins de nous
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- Varietat en fruita oferta diàriament: fins a 3 punts: : 1 opció al dia 1 p , 2 opcions al
dia 2 p, 3 o més opcions al dia 3p
2 punts
S’ofereixen habitualment dos opcions de fruita al dia
- Productes específics fins a 3 punts: llets especials 1 p; pernil sense fosfats 1 p;
aliments específics intoleràncies 1 p;, sucre de canya 1p
3 punts
S’acredita l’oferta de llets especials, aliments que no contenen gluten i sucre de
canya, estevia i edulcorants.
- Altres elements proposats pel licitador: fins a 4 punts
1punt
Coneixement i experiència acreditada del sector educatiu
-Qualitat del Servei: (fins a 20 punts)
- Cocció de pa i pastisseria al centre: 3 punts .
3 punts
Cocció diària de pa i pastisseria al forn propi
-Personal dedicat a l'atenció dels usuaris a les hores del pati: fins a 4 punts
4 punts
Personal dedicat en les hores de l’esbarjo- 3 persones
- Personal dedicat al servei a l'hora de dinar: fins a 4 punts
4 punts
Personal dedicat en les hores de dinar- 3 persones
- Celeritat en la substitució del personal en cas de baixa i/o contingència: fins a 3 punts
Substitucions el mateix dia: 3 p. ,substitucions l’endemà de la baixa : 1 p., substitucions el
tercer dia: 0 p.
0 punts
No s’acredita
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-Pla d’estalvi energètic fins a 4 punts: Mesures de reducció i classificació de residus: 1 p.
, mesures d’estalvi d’aigua: 1 p. , mesures d’estalvi de llum: 2 p.
4 punts
4 punts
Recollida selectiva, atomitzadors a les aixetes, cura en encendre i apagar les llum led
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- Altres que el licitador pugui oferir fins a 2 punts.

2 punts
Escalfar els tuppers, deixar vinagreres, coberts, guardar beguda i aliments dels usuaris
-Millores tècniques: (fins a 5 punts)
- Màquina d’autoservei, inversions en complements o estris: fins a 3 punts
2 punts
Es disposa de màquina expenedora de begudes, i microones
- Altres que el licitador pugui oferir fins a 2 punts.
1 punt
Disponibilitat d’ús de la vivenda del conserge del centre

Lleida, 05 de juliol de 2019
La Secretària
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