Diputació de Tarragona
Àrea de Serveis Interns
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

ANUNCI de la Diputació de Tarragona per la qual es fa pública la licitació d'un contracte
de servei
Exp. 8004330008-2019-0003916
Per Acord de Junta de Govern, de data 7 de juny de 2019, s’ha aprovat l'expedient de
contractació, per procediment obert, del servei de menjador col·lectiu del Col·legi Públic
d’Educació Especial Sant Rafael, de Tarragona (LOT 1) i del Col·legi Públic d’Educació
Especial Sant Jordi, de Tortosa (LOT 2). Per mitjà del present s'anuncia l’inici dels
tràmits de licitació, que tindrà lloc amb subjecció a l'establert al plec de clàusules
administratives aprovat, d'acord amb el detall següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Diputació de Tarragona
b) Dependència que tramita
Expropiacions

l’expedient:

Contractació,

Aprovisionaments

i

1. Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 2a planta
2. Localitat i codi postal: Tarragona, 43003
3. Codi NUTS: ES514
4. Telèfons: 977296640 – 977296645 – 977296624
5. Fax: 977296668
c) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
d) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals
e) Central de compres / contractació conjunta: No
f) Número d'expedient: 8004330008-2019-0003916
g) Obtenció de documentació:
1. Adreça del perfil de contractant:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licitaciones
2. Adreça de la Plataforma de contractació electrònica:
https://pdc.diputaciodetarragona.cat
3. Adreça electrònica: contractacio@dipta.cat
4. Data límit d’obtenció de documentació i informació: dia 1 de juliol de 2019
2. Objecte del contracte
a)

Descripció de l’objecte: Servei de menjador col·lectiu del Col·legi Públic d’Educació
Especial Sant Rafael, de Tarragona (LOT 1) i del Col·legi Públic d’Educació
Especial Sant Jordi, de Tortosa (LOT 2).

b)

Divisió per lots i núm.: Si, dos (2) lots.

•

Lot 1 Col·legi Públic d’Educació Especial Sant Rafael, de la Diputació de
Tarragona.

•

Lot 2 Col·legi Públic d’Educació Especial Sant Jordi de la Diputació a JesúsTortosa.

c)

Lloc d’execució: El servei es desenvoluparà a les instal·lacions del CPEE Sant
Rafael a Tarragona i a les del CPEE Sant Jordi a Jesús (Tortosa).

d)

Termini d’execució: El servei objecte de la licitació es realitzarà per cursos escolars,
durant els mesos de setembre a juny, en funció del Calendari Escolar que
s’estableixi per la normativa legal des del Departament d’Ensenyament i de
conformitat amb la Diputació de Tarragona. Durant els períodes que per Calendari
Escolar l’horari del col·legi sigui de jornada continuada (només de matí), el servei
s’haurà d’ajustar a les necessitats i horaris del centre. Així com per aquells dies de
servei en que hi hagi una festivitat o àpat extraordinari que requereixi una adaptació
de l’horari.

e)

Admissió de pròrroga: Sí, durada de la pròrroga: 2 cursos escolars (1 més 1)

f)

CPV per al lot 1 i 2 08_55.523100-3

g)

Codi NUTS: ES514l

h)

En cas de contractes periòdics, calendari estimat: No

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tipus: Servei
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert

-S’aplica un acord marc: No
-S’aplica una subhasta electrònica: No
-S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No
d) Criteris d’adjudicació: Pluralitat de criteris.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Preu unitari del servei de menjador ordinari. Es valorarà aplicant la següent
fórmula, amb la qual es vol aconseguir la millor oferta econòmica, fins un
màxim de 30 punts.
Preu de monitoratge. Es valorarà aplicant la següent fórmula, fins a un màxim
de 15 punts.
Introducció d’aliments amb certificació ecològica en l’elaboració dels menús.
Màxim 10 punts.
Utilització d’aliments procedents d’empreses d’economia social. Màxim 10
punts.
Aportació de fitxes tècniques dels plats inclosos en els menús. Màxim 10 punts.
Utilització oli d’oliva en la fregidora. 5 punts.
Utilització d’arròs o pasta integral. Màxim 10 punts.
Utilització d’altres cereals alternatius a l’arròs i al blat. Màxim 5 punts.
Presentació d’un pla de formació anual que realitzarà el personal que realitzarà
el servei. Màxim 5 punts.

4. Valor estimat del contracte
Valor estimat del contracte: 1.382.346,00 euros (IVA exclòs)

5. Pressupost màxim de despesa: pressupost màxim de despesa per al lot 1 de
459.907,20€ (IVA inclòs) i per al lot 2 de 188.013,60€ (IVA inclòs) amb el següent
desglòs:
Lot 1
Pressupost base licitació monitoratge

104.220,00€ (IVA exempt)

Preu unitari esmorzar

0,90€ (IVA inclòs)

Preu unitari dinar

5,55€ (IVA inclòs)

Lot 2
Pressupost base licitació monitoratge
Preu unitari dinar

27.792,00€ (IVA exempt)
6,54€ (IVA inclòs)

6. Admissió de variants: No
7. Garanties exigides
a) Provisional: No es preveu per aquest contracte
b) Definitiva: 5% del pressupost màxim de licitació, IVA exclòs
c) Termini de garantia: un (1) any.

8. Requisits específics del licitador per al lot 1 i 2:
1. .- La solvència econòmica i financera i tècnica o professional, s'acreditarà mitjançant
l'aportació dels documents a què es refereixen els criteris de selecció:
Solvència econòmica i financera (article 87 LCSP): Pòlissa de responsabilitat civil per
riscos professionals per import igual o superior a:
Lot 1: 427.572,00 euros
Lot 2: 145.602,00 euros
Solvència tècnica (article 90 LCSP): Relació dels principals serveis o treballs realitzats
en els últims tres anys del mateix tipus o naturalesa a què correspon l'objecte del
contracte, avalats per certificats de bona execució. Criteris: Per poder prendre part en
aquest procediment, les empreses han d’aportar una relació dels principals serveis o
treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen en
l’objecte del contracte, en els tres (3) últims anys. El requisit mínim és que, per cada lot,
l'import dels serveis acumulat en l’any de major execució sigui:
- Lot 1: 150.000,00 euros
- Lot 2: 51.000,00 euros
Classificació alternativa: Alternativament, els licitadors podran acreditar la seva
solvència econòmica o financera i tècnica o professional mitjançant l’acreditació de la
següent classificació:
- Lot 1: Grup M) subgrup 6 categoria 2
- Lot 2: Grup M) subgrup 6 categoria 1
2.- Les empreses licitadores hauran de disposar d’un certificat o document
d’autorització sanitari per desenvolupar l’activitat de restauració per a col·lectivitats.
3. L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar que compleix amb la normativa
higienicosanitària vigent per que fa a l’elaboració, manipulació i trasllat dels aliments i

establir un pla d’higiene basat en el sistema APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de
Control Crítics). També presentarà una declaració responsable conforme es
responsabilitza de l’aplicació, per part del seu personal, dels autocontrols basats en
aquest sistema.
4.- L’empresa adjudicatària haurà de presentar la certificació negativa del Registre
central de delinqüents sexuals, segons la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica
del Menor, modificada per la Llei 26/2015 de totes les persones contractades per la
seva empresa destinades a l’execució del servei.
5.- L’empresa adjudicatària ha de presentar el títol de monitor/a de menjador i formació
acreditada de manipulació d’aliments de tot el personal contractat per la seva empresa
destinat com a monitors a l’execució del servei.
6. L’empresa adjudicatària designarà una persona responsable del bon funcionament
del servei que faci de nexe entre les relacions de l’empresa adjudicatària i el centre
educatiu.
9. Condicions particulars per l’execució del contracte: les que s’indiquen a l’ annex
XIII del plec de clàusules administratives.
10. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 10 de juny de 2019
11. ACP aplicable al contracte? NO
12. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a) Data i hora límit presentació: dia 1 de juliol 2019, a les 12:00 hores.
b) Documentació: s’indica a la clàusula 2.2.5 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
c) Presentació electrònica: Les proposicions s'hauran de presentar electrònicament
mitjançant el sobre electrònic publicat en la Plataforma de contractació
electrònica
de
la
Diputació
de
Tarragona
a
l'adreça
www.pdc.diputaciodetarragona.cat. Les proposicions que no es presentin per
mitjans electrònics en la forma prevista en aquest plec seran excloses de la
licitació.
d) Adreça electrònica per a la recepció d’ofertes: www.pdc.diputaciodetarragona.cat
e) S’utilitzen les comandes electròniques: No procedeix
f) S’accepta la facturació electrònica: SI
g) S’utilitza el pagament electrònic: SI
13.Obertura de les ofertes
a)

Entitat: Diputació de Tarragona.

b)

Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100

c)
d)

Localitat: 43003 Tarragona
Data i hora: 3 de juliol de 2019 a les 10:30 hores

e)

Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Aquesta sessió serà oberta al
públic
Termini durant el qual el licitador resta obligat a mantenir l’oferta: d’acord amb
el previst a l’art. 158 de la LCSP

f)

14.Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà.
15.Recursos
Recurs contenciós administratiu
- Òrgan competent: Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona
- Domicili: Av. Roma, 23, 43005 Tarragona
- Termini per presentar el recurs: dos mesos a comptar des de l’endemà de la
publicació en el Perfil de contractant.
Recurs especial
Òrgan competent: Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Domicili:
Via Laietana, 14, 08003 Barcelona.
Termini per presentar el recurs: 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al
de la publicació en el Perfil de contractant.
16. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: NO

