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ANUNCI DE LICITACIÓ
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De Ajuntament de Girona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (expedient
2022008148).

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Girona
b) Número d'identificació: 1707920002.
c) Dependència que tramita l'expedient: Regidoria Educació, Infància i Esports
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 2022008148.

2. Obtenció de la documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Girona.
b) Domicili: Plaça del vi, 1
c) Localitat i codi postal: Girona CP: 17004.
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972 419 103
f) Adreça electrònica: educacio@ajgirona.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/girona/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: serà de 10 dis hàbils a comptar des del dia següent al

de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil del contractant.
i) Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9h a 14h.

3. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: Objecte del contracte:

L'objecte del contracte és la prestació del servei de menjador escolar a través d'un servei de càtering a
les escoles bressol municipals de Girona que no disposen de cuina pròpia, d'acord amb les
característiques que s'indiquen en el Plec de prescripcions tècniques: Cavall Fort, El Pont, El Tren i
Garbí.
Motivació de la necessitat del contracte:
.- La planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil és una competència municipal assumida per
la Corporació Municipal, d'acord amb el previst a l'article 84.2 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol,
per la qual s'aprova l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; des de l'Ajuntament de Girona es gestionen 7
escoles bressol municipals per a atendre l'etapa educativa dels 0-3 anys.
.- Des de la seva obertura, cadascuna de les escoles bressol municipals ofereixen el servei de menjador
als infants matriculats de les famílies que ho sol·liciten.
Considerant les infraestructures de les escoles, el servei de menjador s'organitza de dues maneres
diferenciades; "Baldufa", "L'Olivera" i "La Devesa" s'elabora el menjar al centre perquè disposen de cuina
pròpia (Lot 1). "Cavall Fort", "El Pont", "El Tren" i "Garbí" es dona el servei amb els menús elaborats per
un servei de càtering perquè no disposen de cuina pròpia però si d'office, magatzem i menjador (Lot 2).
-Amb data 10 de gener de 2022 finalitzava el contracte adjudicat en data 29 d'agost de 2019.
-Per acord de la Junta de Govern Local de 10 de setembre de 2021 es va iniciar i aprovar l'expedient de
contractació del servei de menjador escolar a les escoles bressol municipals de Girona, i es va convocar
nova licitació.
.- Segons consta a l'acta de la Mesa de Contractació de data 25 d'octubre de 2021 no va rebre's cap
proposició per al LOT 2 de la licitació referida.
.- Amb data 5 de novembre de 2021, la Junta de Govern Local i atesa la manca de presentació d'ofertes
pel LOT 2, va declarar desert el LOT 2 de la licitació per la contractació del servei a les escoles bressol
municipals de Girona i es va acordar aprovar la primera pròrroga del contracte del servei de menjador de
les escoles bressol Cavall Fort, El Pont, El Tren i Garbí
.- Amb data 25 de novembre del 2021 l'empresa adjudicatària d'aquest no va acceptar la pròrroga i va
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comunicar que a partir del dia 11 de gener del 2022 deixaven de prestar el servei a les escoles bressol
Cavall Fort, Garbí, Tren i Pont, pel que per acord de la JGL / de 21-01-2022 s'inicia tràmit de resolució del
contracte.
.- A les escoles "Cavall Fort", "El Pont", "El Tren" i "Garbí" hi ha actualment 210 infants matriculats i fan ús
habitualment del servei de menjador uns 190 infants, el 90% dels matriculats.
.- Atès que es va haver de contactar de forma urgent amb una empresa per garantir el servei a partir del
dia 12 de gener i que està previst iniciar un procediment de contractació major del servei.
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió per lots i número: no prodedeix.
d) Lloc d'execució: Girona
e) Termini d'execució: de 3,5 mesos.
f) Codi CPV: 55524000-9
g) Codi NUTS: ES512

4. Tramitació i procediment.
a) Tipus d'expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment d'adjudicació: obert simplificat abreujat
d) S'aplica un acord marc: no.
e) S'aplica una subhasta electronica: no.

5. Pressupost de licitació.
a) El pressupost base de licitació és 59.418,32 €. Aquest pressupost es desglossa en 54.016,65 € de

pressupost net més 5.401,67 € d'import de l'IVA calculat al tipus del 10%.
b) Valor estimat del contracte: 54.016,55 €, IVA exclòs.

6. Admissió de variants.
No

7. Garanties.
a) Provisional: no
b) Definitiva: no

8. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: no.
b) Solvència: no.

9. Criteris per a l'adjudicació del contracte.
S'estableix una pluralitat de criteris de valoració objectius que serviran de base per a l'adjudicació i que
s'indiquin per ordre decreixent d'importància degudament ponderats:
A. CRITERIS DE VALORACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES.
1. PREU DE L'OFERTA (PROPORCIONAL):

S'atorgarà la màxima puntuació (60 punts) a l'oferta econòmica més avantatjosa, tenint en compte que el
preu constitueix una part fonamental de la relació contractual i l'Ajuntament, com a entitat local de
l'administració pública, ha de procurar gestionar els recursos públics de la manera més eficient possible.
Es valorarà l'oferta de manera que la més econòmica se li assignarà la màxima puntuació. Les ofertes
s'avaluaran mitjançant l'aplicació de la fórmula següent:
Oferta econòmica més avantatjosa X 60 (total punts)
Puntuació de cada oferta = ----------------------------------------------------------------------------Preu de l'oferta que es puntua
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S'aplica aquesta fórmula matemàtica perquè és directament proporcional respecte a la puntuació que
s'atorga a les diferents ofertes, de tal forma que l'oferta més econòmica obtindrà una major puntuació.
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El preu de l'oferta serà el resultat de multiplicar el nombre anual estimat de dinars, berenars que es
corresponguin (les dades consten desglossades a l'apartat VII del PPTP) pel preu unitari que presenta
l'empresa licitadora.
Caldrà presentar una única xifra que s'estableix segons la fórmula:
Número de dinars anuals x preu unitari = A
Número de berenars anuals x preu unitari = B
Preu de l'oferta de l'empresa licitadora = Total de A + B
Aquest import tindrà caràcter orientatiu i no serà vinculant, sinó que es tracta d'una estimació als efectes
de dur a terme la valoració dels preus unitaris oferts per l'empresa.
Els preus unitaris màxims per a cada àpat vénen detallats a l¿estudi econòmic de la licitació i al model
d¿oferta (Annex 2 del PCAP). Els licitadors hauran d¿igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats
preus unitaris màxims definits com a tipus de licitació, indicant l¿IVA a aplicar mitjançant partida
independent.
Seran excloses les propostes que superin algun preu unitari màxim, i s'assignaran 0 punts a les
proposicions que no ofereixin cap baixa respecte als preus de licitació. Les propostes hauran d'incloure la
totalitat dels preus unitaris que comprèn la present contractació, i en absència d'algun preu unitari es
considerarà que l'oferta es correspon amb el preu unitari tipus de licitació.
Els preus unitaris ofertats inclouran dos decimals, si se n'inclouen de més no es tindran en compte i si se
n'inclouen de menys s'entendrà que aquests són igual a zero.
2. MENÚS GRATUÏTS ANUALS:

Amb la voluntat de garantir l'equitat educativa i l'accés a uns hàbits d'alimentació saludables pels infants
de l'etapa 0-3, des de l'Ajuntament de Girona s'estableix un sistema de pagament de les quotes de les
escoles bressol mitjançant tarifació social. Així mateix, es facilita que aquelles famílies que així ho
disposen els Serveis Socials en un informe social de necessitats, puguin gaudir del servei de menjador
amb caràcter gratuït per garantir mínim un àpat al dia.
Per tal de contribuir a aquest objectiu d'accés equitatiu, es valorarà el subministrament de menús gratuïts
per a famílies amb situació de vulnerabilitat. S'atorgarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi,
sense cost per l'Ajuntament, el major nombre de menús per a infants anualment.
Es ponderarà la puntuació de les altres ofertes presentades d'acord amb la fórmula següent:
Oferta empresa licitadora que es valora X 16 (Total punts)
Punts oferta presentada =
Número més alt de menús gratuïts
que ofereix l'empresa que obté 16 punts
Per a puntuar-ho, cal indicar el nombre de menús anuals gratuïts que es faciliten per escola bressol, en
cas d'oferir-ne.
S'aplica aquesta fórmula matemàtica perquè és directament proporcional i lineal respecte a la puntuació
que s'atorga a les diferents ofertes, de tal forma que l'oferta més econòmica obtindrà una major
puntuació.

3. ANTICIPAR INFORMACIÓ RELATIVA ALS MENÚS MENSUALS

Per tal d'oferir un bon servei a les famílies, es valorarà positivament el fet de poder consultar amb
anticipació el menú mensual o la informació d'interès per a les famílies relatives als menús.
Cal presentar l'oferta en número de dies hàbils amb anterioritat al dia 1 de cada mes que es compromet
l'empresa a facilitar informació relativa als menús mensuals.
S'atorgarà un màxim de 4 punts al licitador que contempli l'entrega prèvia del menú a l'Ajuntament amb
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La resta d'ofertes es ponderaran en relació a la fórmula:
Oferta empresa licitadora X 4 (Total punts)
Punts oferta presentada =
Oferta major nombre de dies hàbils en l'entrega
del menú mensual, previ a l'inici del mes

4. BERENARS ANUALS EXTRAORDINARIS

Es valorarà el subministrament de berenars anuals extraordinaris per a les festivitats que celebren les
escoles bressol (per exemple: castanyada, carnestoltes, Sant Jordi, cloenda de curs...), amb l¿objectiu
d¿obtenir un servei que permeti donar resposta a les necessitats alimentàries de les escoles bressol en
casos d¿esdeveniments especials. Aquests berenars consisteixen en servir coca i xocolata desfeta pel
doble de nombre d¿infants[1] que hi ha a cada escola bressol, sense cost addicional per l¿Ajuntament.
Es valoraran fins a quatre berenars anuals extraordinaris per escola i any, sens perjudici que l¿empresa
pugui oferir-ne més en la seva proposició, i s¿atorgarà la puntuació d¿acord amb la fórmula següent:
Punts oferta presentada = Nombre berenars anuals X 2 punts
extraordinaris ofertats per escola/any

5. PA DE PAGÈS

Amb l'objectiu d'oferir aliments de major qualitat i disminuir el caràcter processat dels aliments que es
subministren diàriament, es valorarà el fet de servir en cada àpat pa rodó tallat (pa de pagès), enlloc de
barretes individuals sense cost addicional per l'Ajuntament.
S'atorgarà la puntuació segons la taula següent:
OFERTA PA DE PAGÈS TALLAT PUNTUACIÓ
El licitador NO oferta pa de pagès 0 punts
El licitador SI oferta pa de pagès 6 punts

6. POSSIBILITAT DE REPETIR

Per tal de garantir que els infants mengen en la quantitat que necessiten, es valorarà el subministrament
de quantitat suficient d'aliment en tots els àpats per a possibilitar que els infants puguin repetir el primer
plat o les postres.
S'atorgarà la puntuació segons la taula següent:
POSSIBILITAT DE REPETIR PUNTUACIÓ
Es subministren els menús sense facilitar la possibilitat de repetir 0 punts
Possibilitat de repetir el primer plat i postres a un 10% dels infants 3 punts
Possibilitat de repetir el primer plat i postres a un 20% dels infants 6 punts

PUNTUACIÓ TOTAL:

100 punts.

- PREU DE L'OFERTA (PROPORCIONAL)

fins a 60 punts.

- MENÚS GRATUÏTS ANUALS

fins a 16 punts.

- ANTICIPAR INFORMACIÓ RELATIVA ALS MENÚS
MENSUALS
- BERENARS ANUALS EXTRAORDINARIS
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10. Condicions particulars per l'execució del contracte.
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Veure la clàusula 12 - del plec de clàusules administratives particulars.

11. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: el termini per a la presentació d'ofertes serà de 10 dies hàbils a comptar des

del següent al de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil del contractant
b) Documentació que cal presentar: veure clàusula 7 del PCAP
c) Presentació d'ofertes:
-> Les proposicions es presentaran electrònicament a través de la plataforma de licitació electrònica de

l'Ajuntament de Girona utilitzant l'enllaç:
https://contractacio.girona.cat/
tal i com s'especifica en l'Annex 4 del PCAP.
-> Les ofertes enviades per altres sistemes d'enviament no seran admeses.
-> Per participar en la licitació d'aquest contracte s'ha de presentar, a través de la plataforma de licitació

electrònica de l'Ajuntament de Girona, la següent documentació:
- La declaració responsable que figura en l'annex 1 del PCAP degudament emplenada i signada pel
representant de l'empresa.
- L'oferta segons el model que figura en l'annex 2 del PCAP.

12. Recurs.
Veure la clàusula 18 - del plec de clàusules administratives particulars.

El regidor delegat d'Educació, Infància i Esports

Àdam Bertran i Martínez
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