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1. Normativa de la consulta preliminar
Aquesta consulta preliminar de mercat es convoca a l’empar del 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.

2. Antecedents
El Consorci Sanitari Integral és una entitat jurídica pública de la Generalitat de Catalunya,
participada majoritàriament pel CatSalut i en la qual també en són entitats consorciades
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, el Consell
Comarcal del Baix Llobregat, l’Institut Català de la Salut i la Creu Roja.
Actualment gestiona 13 centres i serveis a les seves àrees d’influència: l’Hospitalet de
Llobregat Nord, el Baix Llobregat Centre i Fontsanta i l’Àrea de Salut Integral Barcelona
Dreta.
A. 3 Hospitals:
 Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
 Hospital General de l'Hospitalet
 Hospital Dos de Maig
B. 1 Sociosanitari:
 Hospital Sociosanitari de l'Hospitalet
C. 3 Centres d’atenció especialitzada:
 CAE Cornellà de Llobregat
 CAE Sant Feliu de Llobregat
 CAE Ronda la Torrassa
D. 4 Àrees bàsiques de Salut:
 CAP Sagrada Família
 CAP Gaudí
 CAP Collblanc
 CAP La Torrassa
E. 2 Residències
 Residència Collblanc Companys Socials
 Residència Francisco Padilla
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Els centres del CSI als que s’ha de realitzar aquesta prestació són:







Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
Hospital General de l'Hospitalet
Hospital Dos de Maig
Hospital Sociosanitari de l'Hospitalet
Residència Collblanc Companys Socials
Residència Francisco Padilla

3. Finalitat de la Consulta preliminar
L’objectiu de la consulta és :


conèixer diferents models de producció de cuina que puguin ofertar les empreses
del sector, els quals s’adaptin a les necessitats i els objectius que plantegem des
del Consorci Sanitari Integral (CSI) i que seran descrits en aquest document.



definir de forma més explicita les condicions de la futura licitació del servei prevista
pel proper any 2019.

En definitiva crear un espai transparent amb els operadors econòmics del mercat per tal de
poder compartir i avaluar les diferents possibilitats actuals i per tal de poder determinar
quina opció s’adapta millor a les necessitats del CSI.

4. Abast general del Servei









Gestió i execució del servei de cuina i alimentació dels centres CSI
Cuinat i distribució dietes i aliments a pacients hospitalitzats i residents
Cuinat , gestió i explotació cafeteries de personal i públic
Gestió i explotació de servei de vending (màquines expenedores)
Compra i emmagatzematge de les matèries primeres, aliments, parament, estris i
materials necessaris pel servei.
Gestió integral del personal
Neteja i control de plagues de les instal•lacions, equipament i espais del servei de
Cuina i Cafeteria
Compliment normativa vigent en relació a la seguretat alimentària, implementació
de les APPCC i el seu seguiment.
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5. Característiques del centres i espais
Es concretaran unes dates per realitzar una visita a cadascun dels centres.
S’annexen plànols dels diferents espais de les cuines i cafeteries.
S’annexa cens d’equipament de les cuines.
Actualment, la realització del servei es realitza en els espais de cada centre relacionats a
continuació:





cuina Hospital Dos de Maig
cuina Hospital General de l’Hospitalet
cuina Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi
cuines a les dues Residències

El servei per a l’Hospital Sociosanitari es porta a terme a l’Hospital General de l’Hospitalet.
El servei de cafeteria del centre Hospital Moisès Broggi disposa de dos espais diferenciats
(públic i personal).

6. Recursos Humans
El personal de l’empresa adjudicatària actual serà subrogat pel nou adjudicatari.
A continuació s’especifica el número de persones i l’antiguitat mitja, per centre:
Hospital
de Maig

Dos

Hospital
Moisès Broggi

12 treballadors

Antiguitat mitja
Més antiga
Més recent

2007
1983
2018

45 treballadors

Antiguitat mitja
Més antiga
Més recent

2012
1987
2018

Antiguitat mitja

2006

Més antiga
Més recent

1979
2018

Hospital
General
de
l’Hospitalet
23 treballadors
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Residències:

NUM TRAB

ANT. MEDIA

CSI COMPANYS SOCIALS
CSI AV ELECTRICITAT

JOR MEDIA

4
4

21/03/2008
06/07/2006

37,875
37,5

7. Horaris actuals de prestació del servei
S’informa amb caràcter orientatiu :
L’horari dels serveis de cafeteria és de 07:30 a 22:00 hores de dilluns a diumenge.
La cafeteria de personal de l’Hospital Moisès Broggi actualment té un horari de 7h a 16h. de
dilluns a divendres.
Els caps de setmana i festius s’obre pels dinars .
Els horaris definits per servir els àpats als professionals del CSI són:
Dinars : de 13.30 h. a 15.30 h.
Sopars: de 20 .00 h. a 21.15 h.
Adaptant-se a l’activitat de cadascun dels centres, les franges horàries de distribució dels
carros de menjar a les unitats d’hospitalització i altres serveis, són les següents:
Esmorzar
Dinar
Sopar

08:15 h. a 09:30 h.
12:15 h. a 13:30 h.
18:15 h. a 19:15 h.

L’horari de distribució a modo orientatiu dels àpats als usuaris de les residències és el
següent:
RESIDENCIA COLLBLANC
Esmorzar
Dinar
Berenar
Sopar

09:30 h. a 10:30 h.
14:00 h. a 15:00 h.
16:30 h. a 17:00 h.
19:00 h. a 20:00 h.

RESIDENCIA FCO PADILLA
Esmorzar
Dinar
Berenar
Sopar
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8. Informació subministraments i manteniment
El manteniment preventiu i correctiu dels equipaments de cuina és a càrrec de l’empresa
adjudicatària, que factura el 50% al CSI, exceptuant els equips o elements cedits o adquirits
per l’empresa, en aquest cas, el manteniment és 100% a càrrec de l’adjudicatari.
Els subministraments (aigua, gas i electricitat) i manteniment preventiu i correctiu de les
instal•lacions de l’edifici i infraestructures són a càrrec del CSI.
Corren a càrrec de l’empresa adjudicatària la reposició i ampliació de vaixella, parament,
cristalleria, coberteria, safates, etc., i aquest facturarà el 50 % corresponent al CSI .
En el cas de les cafeteries, la reposició correra a càrrec al 100% de l´adjudicatari

9. Activitat actual
A continuació es detalla a tall orientatiu l’activitat de pensions treballades durant l’any 2017
per centre:

Hospital
Sant
Hospital General Hospital
HOSPITALS Joan
Despí
de l'Hospitalet
Sociosanitari
Moisès Broggi
Dietes
(quantitat) :
Esmorzars
Dinars
Sopars

122.516
129.983
129.300

20.202
20.728
22.200

Dietes
Hospital de
Dia
Sociosanitari
Altres :
Suplements
d'alimentació
(import)
57.192,77 €

39.864
41.489
40.998

Hospital Dos de
TOTAL
Maig

18.769
19.517
18.622

1.161

10.636,23 €

21.480,56 €
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Residència
Collblanc

Residència
Padilla

Esmorzars

30.747

28.358

59.105

Dinars

31.776

28.209

59.985

Berenars

31.560

28.173

59.733

Sopars

31.452

28.309

59.761

Esmorzars CD

3.579

3.109

6.688

Dinars CD

6.383

6.419

12.802

Sopars CD

6.383

6.419

12.802

RESIDÈNCIES

Fco.

TOTAL

Dietes (quantitat) :

10. Contingut de les propostes
Els aspectes bàsics de la consulta són:

a) Informació detallada del model de producció i organització del servei proposat
(cuina en línia calenta, línia freda, línia mixta...):
b) Explicació general del model : avantatges i inconvenients en relació a altres
models del mercat. Matriu DAFO amb punts forts i febles del sistema proposat.
c) Garanties de servei en cas d’imprevistos del model proposat.
d) Viabilitat de la implantació en les instal•lacions del CSI, valoració real de la seva
posada en marxa : descripció del timing diferenciat per fases amb terminis i
possibles dificultats.
e) Necessitat d’adaptació dels espais ( inversions en obres i equipament) : obres en
espais o instal•lacions, justificació, descripció de les tasques, requeriments tècnics
i valoració econòmica.
f)

Necessitats d’equipament. justificació, descripció de les tasques, requeriments
tècnics i valoració econòmica.

g) En relació als punts anteriors es demana la descripció de les necessitats tenint en
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compte les diferents fases i zones que inclouen tot el procés de la cuina :









Recepció de matèries primeres i aliments
Emmagatzematge
Cambres congelació / descongelació
Manipulació i preparació
Cuinat
Emplatat,
Distribució
Rentat

h) Proposta de preu per pensió , desglossat per àpat : esmorzar, dinar i sopar ( ( +
berenar a les residències). La proposta ha de desglossar en el preu del àpat
l’import repercutit de la part d’inversió estimada de la inversió.
i)

El sistema de producció proposat cal que s’adeqüi a les nostres instal•lacions amb
criteris d’eficiència econòmica i amb un nivell òptim de qualitat, volem fer constar
alguns punts importants per tal que siguin considerats durant la preparació de les
propostes:
a. Plantejament diferenciat
en l’alimentació dels pacients del centre
Sociosanitari així com els usuaris de les dues Residències:
b. Les persones grans són un col•lectiu vulnerable a la malnutrició, cal
assegurar l’elaboració adequada per cobrir els requeriments nutricionals
necessaris. Donat els períodes de llarga estada, és necessari incrementar
la varietat i les rotacions dels menús per tal d’evitar la sensació de repetició
i facilitar que puguin escollir el que més els hi agradi per millorar la ingesta i
la satisfacció.
c.

Mesures per fomentar la individualització de les dietes : evitar la norma
d’estandarditzar les dietes amb criteris d’hospitalització , “poca sal” “baixes
en greix” , en aquells casos que no sigui necessari i puguin menjar dieta
normal.

d. A les Residències, millores relacionades amb l’adaptació dels espais on es
realitzen els menjars per aconseguir un entorn més acollidor i puguin
interactuar amb la resta de residents (s’inclouen també els moments
dedicats als serveis d’ esmorzars i berenars).
j)

Millores o coneixement del mercat en relació a l’aplicació de les noves tecnologies
per la gestió i agilització de cues a les cafeteries (sistemes anticipació de la
comanda i cobrament... )

k) Millores o coneixement del mercat en relació a l’aplicació de les noves tecnologies
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en relació al control de l’estoc dels magatzems de cuina i cafeteria , per tal
d’assegurar el subministrament, optimització de l’espai, control de caducitats i
consulta en temps real dels estocs (pot ser compatible amb sistemes propis de
seguiment de traçabilitat i control de lots dels proveïdors).
l)

Aplicació del punt anterior a control del parament, estris i vaixella de cuina.

m) En les propostes amb models de línia freda, especificar el sistema de distribució
amb la descripció dels elements que intervenen : subministrament del menjar
directament en carros per regenerar, subministrament del menjar envasat
(barquetes, gastronorms...)
n) Millores o coneixement del mercat en relació a eines per assegurar l’ elecció dels
menús per part dels pacients.
o) Millores o coneixement per la gestió de residus generats : en especial, segregació i
tractament de residu orgànic (rebuig d’aliments i altres productes orgànics que
puguin ser recuperats (p.e. en compostatge o biomassa).

El projecte a presentar, amb annexes inclosos, ha de tenir un màxim de 40 fulls A4 per una
sola cara i lletra Arial 11.

11. Consideracions en relació a sistemes de informació, infraestructures i
equipament
Sistemes de informació:
Les propostes han de tenir en compte els sistema informàtic per interactuar amb els diferent
serveis. L’aplicació informàtica utilitzada al CSI per la sol•licitud de dietes és el SAP, mòdul
ISH , integrat amb altres mòduls que aporten informació assistencial del pacient.
S’annexa document “Definició dels requeriments tècnics per a la integració de programaris
amb els Sistemes d’Informació del CSI”

Infraestructures i equipament:
Els carros calents per la distribució de menjar són en règim de cessió per part de l’empresa
adjudicatària actual .
S’annexa fitxes tècniques dels carros de distribució i abatedors.

La zona d’ emplatat dels hospitals no està adaptada per fer-ho en línia freda.
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Equipament propietat de l’empresa adjudicatària, per centre:
Hospital General de l’Hospitatet: carros elèctrics de distribució del menjar, cafeteres
Marcilla, màquina de sucs (barra), forn de pa (barra), congeladors externs i neveres aigua
(proveïdors), màquina de farinetes Mixxpro.

Hospital Dos de Maig: carros elèctrics de distribució del menjar, cafeteres Marcilla,
màquina de suc (barra), forn de pa (barra), congeladors externs i neveres aigua
(proveïdors), congelador cuina i màquina de farinetes Mixxpro.

Hospital Moisès Broggi: carros elèctrics de distribució del menjar, cafeteres Marcilla,
màquina de sucs (barra), 2 forns de pa (cafeteria), congeladors i neveres externes d’aigua
(proveïdors). tallafiambres cafeteria, màquina envasar buit, termosegelladora i controlador
de pasteurització, robot Coupe 8 VV petit , màquina de farinetes Mixxpro, 6 taquilles cos
sencer, 1 bàscula etiquetadora , 1 furgoneta renting, mòdul bufet amanides cafeteria
personal.

Carros calents de l’Hospital General de l’Hospitalet: els carros que donen servei a aquest
centre (model ISECO ARELIS) caldrà que siguin reposats per uns carros nous, igualment
elèctrics, que assegurin la temperatura i amb una capacitat de 24 safates, la necessitat
seria:

Hospital General de l’Hospitalet
SOCIO unitats hosp. 22‐23‐24
SOCIO Hospital de día
UNITAT 11
UNITAT 12
UNITAT 14
URGÈNCIES

6
1
2
2
2
2

TOTAL

15
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12. Altre informació d’interès

Actualment el cànon d’explotació anual de les tres cafeteries i el servei de vending és el
següent:

Sant Joan Despí

Cànon d’explotació del servei de 45.000 €
cafeteria (sense IVA)

Hospitalet

Barcelona

TOTAL

10.000 €

4.500 €

59.500 €

TOTAL

Cànon d’explotació del servei de vending
9.500 €
(sense IVA)

Preu pensió (sense IVA):
El preu actual de la pensió alimentària (esmorzar + dinar + sopar) als Hospitals
1,39+3,28+2,74 = 7,41 €

=

El preu actual de la pensió alimentària (esmorzar + dinar + berenar + sopar) a les
Residències = 0,80+2,74+0,49+2,38 =6,41 €

Fem constar que el Consorci Sanitari Integral conviu amb una situació de restricció
pressupostaria important.
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L’activitat de cafeteria (venda de menús) durant el passat any 2017 és:

MOISES
BROGGI

DOS DE MAIG 2017
PUBLIC

HOSPITALET

2017
PUBLIC

1er PLAT

23

1266

1º PLAT

2on PLAT
MIG MENU
MENU
MIGDIA

28
290

MIG MENU
MENU PER
EMPORTAR
MENU MIGDIA

2
4125

2º PLAT
319
MIG MENU
5715
MENU
PER
EMPORTAR
246

1125

2017
PUBLIC
701

MENU MIGDIA 19762

r PLAT

PERSONAL
341

2on PLAT

419

MIG MENU
4718
MENU
PERSONAL CSI 7846

MIG MENU
MENU
PERSONAL CSI
MENU
EMPRESES
MENU
AMBULANCIES
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11252

1er PLAT

PERSONAL
560

16414

2on PLAT

191

3

MIG MENU
MENU
PER
EMPORTAR
MENU
PERSONAL CSI
MENU
AMBULANCIES

10191

1860
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13. Participants
Aquesta consulta es oberta, totes aquelles empreses interessades en presentar al CSI la
seva proposta o solució al respecte de la consulta, hi poden participar.

14. Caràcter informatiu de les propostes
Les propostes presentades pels participants es realitzaran a títol informatiu, de forma que el
CSI no adquireix cap compromís sobre les mateixes. De la mateixa forma, les despeses
econòmiques derivades de la participació en la CPM seran a càrrec dels propis participants.
El caràcter informatiu de les propostes determina que la seva presentació en aquesta CPM
no impedirà la presentació d’ofertes en el moment de la licitació que eventualment pugui
dur-se a terme amb posterioritat.

15. Termini
El termini per participar en la present CPM finalitzarà a les 14:00 hores del 03 d’agost de
2018 .

16. Desenvolupament de la consulta preliminar al mercat.
La present CPM es durà a terme amb respecte als principis de transparència, igualtat de
tracte i no discriminació, i en conseqüència, no podrà tenir com efecte la restricció o la
limitació de la competència, ni atorgarà cap avantatge, dret exclusiu o preferència als seus
participants respecte de l’adjudicació que pugui celebrar-se amb posterioritat en l’àmbit
objecte d’aquest contracte.
La consulta s’articularà:
a) Consulta prèvia al mercat: Es publicarà en la plataforma del contractant tota la
documentació relativa a la consulta amb la informació tècnica que s’ha considerat
necessària per a la preparació d’una proposta per part de les empreses. Aquesta
s’annexa al present document com annexes.
Dins el termini que s’ha especificat, els participants podran fer arribar les seves
solucions respecte a les qüestions plantejades.
Es convoquen les següents visites a les instal·lacions de l’objecte de la consulta
preliminar de mercat.
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CENTRE

DIRECCIÓ

RESIDÈNCIA DE

Av. Riera Blanca, 18-20 08903

COLLBLANC

L’Hospitalet de Llobregat

PERSONA DE
CONTACTE

03/07/2018
Maite Gómez

RESIDÈNCIA

Av. de l’Electricitat, 35-43 08906

FRANCISCO PADILLA

l’Hospitalet de Llobregat

HOSPITAL GENERAL
DE L'HOSPITALET

HOSPITAL SANT
JOAN DESPÍ MOISÈS
BROGGI

Torrassa)
05/07/2018
Maite Gómez
10:30

LLOBREGAT

C/. Jacint Verdaguer nº 90,
08970 SANT JOAN DESPÍ

Residencia Collblanc
->10:30 (en acabar

Av. Josep Molins 29-41, 08906
L’HOSPITALET DE

DATA I HORA

04/07/2018
Maite Gómez
10:30
05/07/2018

HOSPITAL DOS DE
MAIG

C/Dos de Maig 321 Barcelona

Maite Gómez

Després de la visita a
Hospital General de
Hospitalet

Per poder participar a la visita caldrà enviar un correu electrònic a
contractaciocsi@csi.cat, confirmant l’interès en participar i serà respost amb la
concreció del dia, hora i lloc de les diferents visites.
Per qualsevol dubte durant el període de consulta els interessats el podran formular
per escrit a l’adreça contractaciocsi@csi.cat .
Cal que en el correu indiquin: persona de contacte, telèfon i correu electrònic.
b) Sessions posteriors. El CSI, si s’escau convocarà una reunió individual de 15
minuts per tal que cada empresa pugui presentar la seva proposta.
Per aquestes reunions la seva convocatòria serà publicada a la Plataforma de
contractacions de la Generalitat.
Així mateix, en aquest període, els tècnics responsables de la consulta podran
sol·licitar aquella documentació complementària que considerin necessària.
De tot allò actuat en les reunions s’aixecaran les actes corresponents, que
formaran part de l’expedient de la CPM.
c) S’elaborarà també un resum final que serà publicat en la mateixa pàgina web del
perfil del contractant (Plataforma de contractacions de la Generalitat). El resum
exposarà les conclusions en termes de rendiments funcionals i no contindrà
mencions a marques, fabricants, productes o qualsevol tipus d’informació
confidencial.
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EXPEDIENT:CPM032018
CONSULTA PRELIMINAR DE MERCAT NECESSITATS DEL SERVEI DE RESTAURACIÓ DELS CENTRES DEL
CONSORCI SANITARI INTEGRAL

17. Documentació
S’adjunta com annexes:


Annex 1: Plànols espais de les cuines i cafeteries



Annex 2: Cens d’equipament de les cuines



Annex 3: Document “Requeriments tècnics per a la integració de programaris amb
els Sistemes d’Informació del CSI”



Annex 4: Fitxes tècniques carros distribució i informació abatedors



Annex 5: Llistats de preus cafeteries personal i vending



Annex 6: Inventari màquines vending
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