EDICTE
Per Decret de Presidència 2020-0118, de 31 de juliol de 2020 s’ha acordat
aprovar l'expedient de contractació del servei de menjador escolar La Valldan,
Princesa Làscaris i Girasol cursos 2020-2023, aprovar la despesa corresponent
i aprovar els Plec de Clàusules Administratives i Tècniques, i la memòria que
regirà el contracte.

Nº EXPEDIENT: 2654/2020
1. Entitat adjudicadora.
NOM: CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ.
NIF: P0800015J
ADREÇA: C/ BARCELONA, 49, 3ER. 08600 BERGA.
CODI NUTS: ES511
TELÈFON: 938213553.
ADREÇA ELECTRÒNICA ccbergueda@ccbergueda.cat
ADREÇA D’INTERNET: www.bergueda.cat

Els plecs es trobaran exposats a la Plataforma Electrònica de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=1088108

3. Tipus de poder adjudicador y principal activitat exercida.
Tipus: ADMINISTRACIÓ LOCAL (CONSELL COMARCAL)
Activitat: ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
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2.- Adreça electrònica on estaran disponibles els plecs de la contractació
per un accés lliure, directa, complert i gratuït

4. Codi CPV:
55523100-3 (Serveis de menjars per a escoles)
5. Codi NUTS de l’emplaçament principal del servei: ES511
6.- Descripció de la licitació: naturalesa i abast del servei
Servei de menjador amb modalitat de càtering (menús i monitoratge) i transport
a les escoles:
- Lot 1: La Valldan de Berga (elaboració menús, transport i monitoratge)
- Lot 2: Princesa Làscaris de Casserres (elaboració menús i transport)
- Lot 3: Gira-sol de Montmajor (elaboració menús i transport)

7.- Ordre o magnitud total estimat del contracte:
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de:

LOT 2.- ESCOLA PRINCESA LÀSCARIS
80.287,20 euros € sense IVA, corresponent a una anualitat més dues anualitats
de possible pròrrogues.
88.411,50 euros € amb IVA, corresponent a una anualitat més dues anualitats
de possible pròrrogues.
LOT 3.- ESCOLA GIRA-SOL
67.341,42 euros sense IVA, corresponent a una anualitat més dues anualitats
de possible pròrrogues.
74.021,40 euros € amb IVA, corresponent a una anualitat més dues anualitats
de possible pròrrogues.

8. Admissió o prohibició de variants.
No s'admeten variants.
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LOT 1.- ESCOLA VALLDAN
121.269,78 euros € sense IVA, corresponent a una anualitat més dues
anualitats de possible pròrrogues.
127.726,74 euros € amb IVA, corresponent a una anualitat més dues anualitats
de possible pròrrogues.

9. Durada del contracte:

El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada d’un curs més dues anualitats
de pròrrogues. Cursos escolars (2020-2021) més 2 pròrrogues 2021-2022,
2022-2023
El contracte serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la
seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de tres cursos escolars,
sent d’aplicació l’article 29.4 de la LCSP.

10. Condicions de participació:
Les condicions de les empreses per participar són les contemplades a la
clàusula vuitena del Plec ( capacitat d’obrar, solvència econòmica i solvència
tècnica).

11. Tipus de procediment: Procediment obert.
12.- Lots: El contracte es divideix en tres lots:

13.- Condicions particulars d’execució:
Les condicions especials d’execució són les descrites en la clàusula 24 del
plec.

14.- Criteris que s’utilitzaran per a adjudicar el contracte: els criteris
figuren a la clàusula dotzena del plec administratiu.
15. Termini per a la recepció de les ofertes:
Es poden presentar ofertes fins el dia 28 d’agost de 2020 a les 23 hores.
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LOT 1 ESCOLA DE LA VALLDAN: Servei de menjador càtering (menús i
monitoratge) i transport.
LOT 2 ESCOLA PRINCESA LÀSCARIS: Servei de menjador càtering (menús) i
transport.
LOT 3 ESCOLA GIRA-SOL: Servei de menjador càtering (menús) i transport.

16.- Adreça a la que s’han de presentar les ofertes:
Les ofertes es presentaran exclusivament de forma electrònica a través de
l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes que la Plataforma de Contractació
de la Comunitat Autònoma.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=1088108

17.- Manteniment d’oferta i obertura de pliques:
a) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta;
Dos mesos des de l’adjudicació del contracte.
b) Data hora i lloc de l’obertura de pliques;
SOBRE A: 31 d’agost de 2020 a les 10 del matí a les oficines del Consell
Comarcal del Berguedà. Es permet la connexió telemàtica.
SOBRE C: 4 de setembre de 2020 a les 11 del matí a les oficines del
Consell Comarcal del Berguedà.
c) Persones autoritzades a assistir a l’obertura.

18.- Llengua o llengües en las que s’hauran de redactar les ofertes o
sol·licituds de participació.
Es poden presentar ofertes en català i castellà.
19.- Presentació i factures:
a) S’acceptarà únicament la presentació electrònica d’ ofertes.
b) S’acceptaran únicament factures electròniques.
20. Informació sobre si el contracte està relacionat amb un projecte do
programa finançat amb fons de la Unió.

C/ Barcelona, 49 3r 08600 Berga · 938213553 - www.bergueda.cat

Codi Validació: 6MDL6WS4TGZG44N3NE4W23ED2 | Verificació: https://bergueda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 5

L’acte d’obertura del sobre C és públic. S’admet la connexió telemàtica.

El contracte no està finançat amb fons provinents de la Unió Europea.
21.- Òrgan competent en els procediments de recurs:
Al no ser susceptible de recurs especial en materia de contractació, es podrá
presentar recurs de conformitat amb el que disposa la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; així com la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.
22.- Data de tramesa de l’anunci:
31 de juliol de 2020.
Berga, 31 de juliol de 2020.
El president,
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Josep Lara Tristante.

