CPM CSCASSL 1-21

CONSULTA PRÈVIA AL MERCAT RELATIVA A LA LICITACIÓ DELS SERVEIS DE SERVEI
DE CUINA, ALIMENTACIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES MÀQUINES DE VENDING PEL CENTRE
SOCIAL I SANITARI DE VILADECANS FREDERICA MONTSENY AIXÍ COM LES OBRES DE
REMODELACIÓ I EQUIPAMENT DE LA CUINA
1.- Entitat adjudicadora i dades per a l’obtenció d’informació:
a.- Organisme: CSC Atenció Social, SL
b.- Dependència que tramita l’expedient: Unitat de contractació
c.- Domicili: Avinguda Tibidabo, 21
d.- Localitat: Barcelona
e.- Telèfon: 932.531.820
f.- Direcció correu electrònic: jofrebalague@gmail.com
g.-Adreça d’internet del perfil del Contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idC
ap=26976385&cap=CSC%20Atenci%F3%20Social,%20SL
h.- Plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&setlocale=ca_ES

CSC Atenció Social, SL és una entitat que gestiona el centre sanitari i social Frederica Montseny,
de Viladecans.
CSC Atenció Social SL realitza activitat assistencial sociosanitària i de residència assistida en
règim d’internament i de serveis de dia.
El Centre sociosanitari es troba situat al carrer Llorenç Puig i Tomàs, 18 Viladecans (08840).
El Centre Sociosanitari Frederica Montseny de Viladecans, es troba situat a Viladecans i consta
de planta soterrani (on s’ubiquen la bugaderia, la cuina, el pàrquing i moll de mercaderies), planta
baixa (on hi ha l’hospital/centre de dia i serveis d'administració i gestió), plantes d’hospitalització
de la primera a la cinquena i una planta sisena destinada a instal·lacions. La coberta es destina
a la ubicació del camp de captació solar.

2.- Normativa de la CPM
Aquesta consulta preliminar de marcat es convoca a l'empara del que previst en l'article 115 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol l’article 40 de la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i el
Consell de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.
Es busca obtenir un major coneixement de les qüestions que a continuació s’esmenten, per tal
que es puguin definir les prescripcions tècniques del proper procediment de licitació, i atès allò

que disposa l’article 115 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, que
permet als poders adjudicadors la realització de consultes del mercat, de cara a la preparació de
la contractació i informar als operadors econòmics sobre els seus plans i requisits de
contractació, de forma prèvia a l’inici del procediment.

3.- Participants en la CPM:
Aquesta Consulta prèvia de mercat ( en endavant CPM) és oberta i, en conseqüència, poden
participar-hi les persones físiques o jurídiques interessades en presentar a les entitats indicades
una solució adequada a les seves necessitats.

4.- Objectiu de la CPM:
L’objectiu de la present consulta és identificar els motius pels quals no s’han presentat ofertes a
la licitació publicada a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya, del Servei
de cuina, alimentació i explotació de les màquines de vending pel Centre Social i Sanitari de
Viladecans Frederica Montseny així com les obres de remodelació i equipament de la cuina (
CSCASSL 1-20) i poder treure una nova licitació ajustada a les necessitats del centre i que sigui
adequada també, per a les empreses prestadores del serveu.
En aquets sentit, l’objectiu concret de les consultes és identificar el següent:
-

Quin son els motius pels quals les empreses que prèviament s’havien interessat per la
licitació i van acudir a la visita, finalment no es van presentar.
Què hauria de contenir la nova licitació per tal que les empreses es poguessin presentar

Per tal que totes les empreses disposin de la documentació de la licitació anterior, s’adjunta enllaç
on es troben els plecs:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idD
oc=81331711

5.- Procediment de la CPM:
El funcionament de la CPM serà mitjançant reunions presencials individualitzades per cada
participant. En aquestes reunions, a més, es posarà en coneixement dels participants quina és
la situació actual del servei de cuina, alimentació i explotació de les màquines de vending pel Centre
Social i Sanitari de Viladecans Frederica Montseny.
Els interessats en la present consulta hauran d’enviar un correu electrònic manifestant el seu
interès, abans de dia 9 de juny de 2021 a la següent direcció de correu:
jofrebalague@gmail.com , en el qual comunicaran el seu interès en participar així com indicaran
les seves dades de contacte per posteriorment concretar el dia i hora de la setmana indicada.
A banda, en aquets mateix correu haureu d’enviar la resposta a les consultes que s’adjunten en
el document annex 1 i que seran tractades a les reunions que es portaran a terme.
Les reunions seran virtuals, es portaran a terme el dia 11 de juny de 2021 i tindran una durada
d’aproximadament 30 minuts. Aquestes seran individuals per cada empresa.
Una vegada finalitzat el procediment, s’elaborarà un resum final que serà publicat al perfil del
contractat de les entitats integrat a la Plataforma de Contractació . El resum, sempre que sigui

possible, exposarà les conclusions en termes de rendiments funcionals i no contindrà mencions
a marques, fabricants o productes concrets o qualsevol altra informació de tipus confidencial.

6.- Caràcter informatiu de les propostes:
Les propostes presentades pels diferents participants tenen un caràcter informatiu, així doncs
aquesta CPM no impedeix la seva presentació a una futura licitació.
7.- Principis que regeixen la CPM, Confidencialitat i Protecció de Dades.
Aquesta CPM es realitzarà amb el respecte absolut als principis de transparència, igualtat de
tractes i no discriminació.
A fi d’assegurar la transparència de la consulta i la disponibilitat de la informació per la preparació
de l’eventual procediment de licitació posterior, es considera requisit indispensable per a la
participació a aquesta CPM l’acceptació que la informació aportada es mantingui accessible i
actualitzada per a les entitats consultants. Per això la participació en aquesta CPM suposarà el
consentiment exprés dels participants a què la informació aportada estigui totalment o
parcialment accessible per aquestes. En el cas de no donar-se el consentiment, aquests
participants seran exclosos del procediment de consulta.
L´ús que les entitats consultants donaran a les informacions i/o documents facilitats pels
participants aquesta CPM se centrarà exclusivament en la definició de les prescripcions
tècniques de l’eventual procediment de contractació que es produeixi amb posterioritat. Per això,
el nivell de confidencialitat declarat pels participants en els seus documents no podrà impedir a
les entitats consultants complir aquesta comesa. En aquest sentit, les entitats consultants
respectaran els aspectes que els participants considerin confidencial, els quals no es revelaran
en cap cas. No obstant això, no serà admissible que els participants efectuïn una declaració
genèrica o declarin que tots els documents o tota la informació té caràcter confidencial. Podran
ser considerats confidencials aquells aspectes que continguin secrets tècnics o comercials o
altres aspectes , el contingut del qual pot ser utilitzat per falsejar la competència, ja sigui per
aquest futur procediment de licitació o en d’altres posteriors.
CSC Atenció Social, SL, no revelarà als participants de la CPM les solucions proposades per
altres participants, les quals només coneixeran aquestes i ponderaran i utilitzaran per preparar
l’eventual licitació posterior.
Com a responsables del tractament i en aplicació del Reglament (UE) 2016/679 DEL Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament
General de Protecció de Dades, en endavant RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals , informa que les dades
facilitades per les empreses participants seran tractades amb la finalitat de gestionar la CPM.

8.- Finalització de la CPM i licitació
Una vegada finalitzada la CPM, en el cas que s’hagi obtingut la informació suficient per a poder
definir les especificacions tècniques i en el cas que sigui viable la licitació, es definiran les
especificacions tècniques les quals regiran el procediment de licitació corresponent.
Aquets procediment eventual estarà obert a totes les propostes que compleixin amb els requisits
establerts en els plecs.
Servei agregat de Contractacions Administratives del CSC

