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Adreçat a: MESA DE CONTRACTACIÓ
Emès per: M.Montserrat Viñals Compta, cap de secció d'Educació 0-6
Relatiu a: Valoració de les ofertes presentades per a la contractació del servei de
menjador de les escoles bressol Baldufa, Cavall Fort, El Pont, El Tren, Garbí,
L'Olivera i La Devesa.Avaluació dels criteris avaluables de forma automàtica i
dels criteris que depenen d'un judici de valor.
Antecedents, fets i consideracions:
Aquest Ajuntament, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 3 de maig de
2019, va aprovar l'expedient de contractació del servei de menjador de les escoles bressol
Baldufa, Cavall Fort, El Pont, El Tren, Garbí, L'Olivera i La Devesa.
El preu de licitació és fixà en sis-cents vuitanta-nou mil quatre-cents vint euros
(689.420,00€), IVA exclòs, distribuït en lots de la següent manera:
Lot 1 : Servei de menjador escolar per a les escoles amb cuina pròpia: Baldufa, l'Olivera i
La Devesa: 361.740,00€, IVA exclòs
Lot 2 : Servei menjador escolar (càtering) per a les escoles Cavall Fort, el Pont, el Tren i
Garbí: 327.680,00€, IVA exclòs
El termini màxim de subministrament és fixà en d'1 dies.
Vistes les ofertes presentades per les empreses:
1.- BO I SA SERVEI D'ÀPATS SL, amb NIF 40353276Y (presenta oferta per al lot 2).
2.- SERUNION SAU (presenta oferta per al lot 1).
3.- SERHS FOOD AREA SL (presenta oferta per al lot 1).
4.- CATERING VILANOVA SL (presenta ofertes per als lots 1 i 2).
5.- EUREST CATALUNYA SL (presenta oferta per al lot 1).
Fonament jurídic:
D'acord amb els criteris de valoració establerts al plec de clàusules jurídico-administratives i
econòmiques particulars i amb les valoracions que consten en l'annex d'aquest document,
Es proposa:
Es donin per avaluats els criteris avaluables de forma automàtica i els criteris que depenen
d'un judici de valor, establerts al plec de clàusules jurídico-administratives i econòmiques
particulars reguladores de la contractació del servei de menjador de les escoles bressol
Baldufa, Cavall Fort, El Pont, El Tren, Garbí, L'Olivera i La Devesa, en la forma expressada
a l'annex d'aquest document i amb els valors totals detallats a continuació, i segons la
puntuació màxima a atorgar per a la valoració d'aquests criteris per a cada lot:
LOT 1 (puntuació màxima a atorgar: 100 punts):
2.- SERUNION SAU: 92,46 punts.
3.- SERHS FOOD AREA SL: 81,28 punts.
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4.- CATERING VILANOVA SL: EXCLOSA.
5.- EUREST CATALUNYA SL: 90,68 punts.
LOT 2 (puntuació màxima a atorgar: 100 punts):
1.- BO I SA SERVEI D'ÀPATS SL: 91,00 punts.
4.- CATERING VILANOVA SL: EXCLOSA.

La cap de secció d'Educació 0-6
M.Montserrat Viñals Compta
Girona, 23 de juliol de 2019
Còpia a: Carme Sanchez Nonell
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