Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

ANUNCI
De Consell Comarcal del Pla d'Urgell pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
(exp. 1403-0038/2019)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consell Comarcal del Pla d'Urgell.
b) Número d’identificació: 8102710007.
c) Dependència que tramita l'expedient: Consell Comarcal del Pla d'Urgell
d) Número d'expedient: 1403-0038/2019

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Consell Comarcal del Pla d'Urgell.
b) Domicili: Carrer Prat de la Riba, 1
c) Localitat i codi postal: Mollerussa CP: 25230.
d) Codi NUTS: ES513
e) Telèfon: 973711313.
f) Adreça electrònica: csarries@plaurgell.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/plaurgell
h) Horari d’atenció: De 8.30h a 15.00h

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: CONTRACTE DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR GESTIONAT
PEL CONSELL COMARCAL DEL PLA D'URGELL DEL CENTRE ESCOLAR EL SITJAR DE
LINYOLA CURS ESCOLAR 2019/2020.
b) Admissió de pròrroga: Si
c) Divisió en lots i nombre de lots/ de unitats: No.
d) Lloc d'execució: Linyola (Comarca del Pla d’Urgell)
e)Termini d'execució: Curs escolar 2019/2020.
g) Codi CPV: 55523100-3
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
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-5 Pressupost de licitació:
a)

Valor estimat del contracte: 197.335,38 euros sense IVA.

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació IVA exclòs.
-8 Requisits específics del contractista
a) Solvència:
Solvència econòmica i financera: D’acord amb l’art. 87 de la LCSP s’ha d’acreditar pel mitjà
següent:
• Volum anual de negoci referit al millor exercici dins dels 3 últims anys. Aquest valor del millor
exercici haurà de ser com a mínim el valor estimat del contracte: 197.335,38 € sense IVA.
Solvència professional o tècnica: D’acord amb l’art. 90 de la LCSP s’ha d’acreditar pel mitjà
següent:
• Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en la que
s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.
Declaració signada pel representant de l’empresa indicant el personal tècnic o de les unitats
tècniques, integrades o no en l’empresa, participants en el contracte, especialment aquells
encarregats del control de qualitat.
En cas que el licitador sigui una empresa de nova creació i que per tant tingui una antiguitat
inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà pels següents mitjans:
• Declaració signada pel representant de l’empresa indicant el personal tècnic o de les unitats
tècniques, integrades o no en l’empresa, participants en el contracte, especialment aquells
encarregats del control de qualitat
-9 Criteris d’adjudicació:
La puntuació màxima serà de 100 punts segons el següent detall:
A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C): (MÀXIM
55)
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1. Oferta econòmica (màxim 30 punts)
2. Millora de la ratio de monitoratge (màxim 25 punts)
B) CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE B) : ( MÀXIM 45 PUNTS)
1. Àpats (màxim 8 punts) es valorarà la programació estacional dels menús i a tal efecte
s’aportarà com a mínim la programació de dos menús mensuals per temporada estacional.
També es valoraran els àpats alternatius en casos d’incidència i indisposició, per a dietes
especials i aquelles propostes gastronòmiques relacionades amb aspectes culturals i festius del
nostre entorn. També es valorarà la programació de menús vegetarians.
2. Matèries primes (màxim 8 punts) Es valorarà la utilització de productes ecològics i de
proximitat o productes de Km. 0 (productes de la comarca, comarques limítrofes o d’una distància
inferior a 50 Km. Entre capitals) i la compra de productes en establiments de proximitat.
3. Projecte metodològic i organitzatiu del control de qualitat dels aliments (màxim 5 punts).
4. Proposta del projecte educatiu i de lleure del servei ( màxim 5 punts).
5. Disponibilitat de l’empresa de cobrir amb monitors extra els augments puntuals de comensals
esporàdics en dies puntuals, amb prèvia comunicació, mantenir el personal de monitoratge els
dies que no es compacten els àpats i en jornades contínues ( màxim 5 punts).
6. Proposta de capacitat de resposta davant imprevistos i urgències (màxim 3 punt).
7. Proposta de comunicació d’incidències entre el monitoratge del menjador i el centre escolar (3
punts)
8. Gestió del control diari del servei (màxim 3 punts) Proposta Pla de comunicació amb les
famílies i el centre escolar.
9. Proposta de comunicació amb el Consell Comarcal del Pla d’Urgell (màxim 3 punts).
10. Proposta de sistema de resolució d’incidències i de recursos humans ( baixes, malalties, etc)
(màxim 2 punts).
La documentació que conté/nen el/s sobre/s precedent/s no pot incloure cap informació
que permeti conèixer el contingut del sobre relatiu a la proposició dels criteris avaluables
de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Clàusules de tipus mediambiental:
La promoció del reciclatge de productes. L’adjudicatari realitzarà la recollida de les cinc fraccions
i farà el reciclatge dels olis usats a la cuina d’acord amb la normativa vigent.
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Clàusules socials:
Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis
col·lectius, sectorials i territorials aplicables.
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 30/04/2019
b) Documentació que cal presentar: L’establerta a la clàusula 1.11.8 del Plec de Clàusules
Administratives.
c) Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica.
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Consell Comarcal del Pla d'Urgell.
b) Lloc: Dependències del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
c) Data: 6 de maig de 2019, a les 11.30h.
-13 Recurs
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació procedirà la interposició del recurs potestatiu
de reposició, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
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Joan Trull i Borràs
President
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