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8004330008-2019-0003916

Referència:

RLP/cfm/nsa

Òrgan competent:

President/a

DECRET

Adjudicació de la 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).

Fets
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B8A17C4AD0E14A03BA079C361E53DB5B i data d'emissió 20/08/2019 a les 15:45:36

Codi de verificació: 894ac00e-2111-407c-9dda-7ca2f6e56986
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=894ac00e-2111-407c-9dda-7ca2f6e56986

Expedient:

1. Per acord de la Junta de Govern de data 7 de juny de 2019, es va
aprovar l’expedient de contractació, els plec de clàusules administratives
particulars, el plec de prescripcions tècniques, així com l’inici dels tràmits
licitatoris per a l'adjudicació 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 un
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).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris la Mesa de Contractació, en
data 12 de juliol de 2019, es va examinar la documentació administrativa
aportada pels següents licitadors presentats:
Plica núm.

Licitador

1

RC SERVICIOS SA

2

Gastronoevents Selectes S.L

3

SERUNION SAU

4

CUINA GESTIO SL

5

EUREST CATALUNYA S.L.U.

6

MENJARS DE LA MEDITERRANIA SL

7

Servei d Àpats S.L

8

SERHS FOOD AREA, SL

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va
acordar admetre a tots els licitadors presentats.
A continuació, en acte públic, i amb presència de les empreses Cuina
Gestió, SL, Eurest Catalunya, SLU, Menjars de la Mediterrania, SL i Servei d’
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La Mesa va acordar suspendre aquest acte per esmenar l’error tècnic i
convocar novament la mesa per obrir els sobres de criteris automàtics.
3. En data 16 de juliol de 2019, la Mesa de contractació, en acte públic, amb
la presència de les empreses Eurest Catalunya, SLU, Menjars de la
Mediterrania, SL, Servei d’Àpats, SL i SERHS FOOD AREA, SL va procedir
a l'obertura dels sobres 3 dels licitadors acceptats, que contenia la
documentació de criteris avaluables de forma automàtica amb el següent
resum:
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B8A17C4AD0E14A03BA079C361E53DB5B i data d'emissió 20/08/2019 a les 15:45:36

Codi de verificació: 894ac00e-2111-407c-9dda-7ca2f6e56986
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=894ac00e-2111-407c-9dda-7ca2f6e56986

Àpats, SL es tenia que realitzar l'obertura dels sobres 3 dels licitadors
acceptats, que contenia la documentació dels criteris avaluables de forma
automàtica, però va sorgir un problema tècnic-informàtic que no va permetre
continuar l’obertura.

LOT 1
Pressupost màxim de despesa: 459.907,20 € (IVA inclòs) amb el següent
desglòs:
Pressupost base licitació monitoratge..........104.220,00€ (IVA exclòs)
Preu unitari esmorzar.................................................0,82€ (IVA exclòs)
Preu unitari dinar........................................................5,05€ (IVA exclòs)

1. Preu unitaris del servei de menjador................................................30
punts
Preu unitari ofertat de l’esmorzar
Preu unitari ofertat del dinar

Núm.
Plica

LICITADOR

2 Preu del servei de monitor (2 anys).......................................................15 punts
3. Introducció d’aliments amb certificació ecològica en l’elaboració dels
menús...........................................................................................................10
punts
4. Utilització d’aliments procedents d’empreses d’economias social...10
punts
5. Aportació de fitxes tècniques dels plats inclosos en els menús.......10 punts
6. Utilització oli d’oliva en la fregidora........................................................5
punts
7. Utilització d’arròs o pasta integral.........................................................10
punts
8. Utilització d’altres cereals alternatius a l’arròs i al blat.........................5
punts
9. Presentació d’un pla de formació anual que realitzarà el personal que
realitzarà el servei.........................................................................................5 punts
1. Preu unitaris del servei de menjador
Preu unitari ofertat de l’esmorzar...........................................................0,68 €
Preu unitari ofertat del dinar ..................................................................4,00 €
2 Preu del servei de monitor..................................................................78.433,92 €
3. Introducció d’aliments amb certificació ecològica en l’elaboració dels menús:
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RC SERVICIOS
SA

5. Aportació de fitxes tècniques dels plats inclosos en els menús:
6. Utilització oli d’oliva en la fregidora: SI
7. Utilització d’arròs o pasta integral:
8. Utilització d’altres cereals alternatius a l’arròs i al blat:
9. Presentació d’un pla de formació anual que realitzarà el personal que realitzarà
el servei:
1. Preu unitaris del servei de menjador
Preu unitari ofertat de l’esmorzar............................................................0,01 €
Preu unitari ofertat del dinar....................................................................3,55 €
2 Preu del servei de monitor ..................................................................104.220,00 €

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B8A17C4AD0E14A03BA079C361E53DB5B i data d'emissió 20/08/2019 a les 15:45:36

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=894ac00e-2111-407c-9dda-7ca2f6e56986

Codi de verificació: 894ac00e-2111-407c-9dda-7ca2f6e56986

4. Utilització d’aliments procedents d’empreses d’economia social:
1

3. Introducció d’aliments amb certificació ecològica en l’elaboració dels menús:
4. Utilització d’aliments procedents d’empreses d’economia social:
3

SERUNION SAU
5. Aportació de fitxes tècniques dels plats inclosos en els menús:
6. Utilització oli d’oliva en la fregidora: SI
7. Utilització d’arròs o pasta integral:
8. Utilització d’altres cereals alternatius a l’arròs i al blat:
9. Presentació d’un pla de formació anual que realitzarà el personal que realitzarà
el servei:
1. Preu unitaris del servei de menjador
Preu unitari ofertat de l’esmorzar............................................................0,82 €
Preu unitari ofertat del dinar....................................................................5,05 €
2 Preu del servei de monitor ....................................................................55.712,80 €
3. Introducció d’aliments amb certificació ecològica en l’elaboració dels menús:

5

EUREST
4. Utilització d’aliments procedents d’empreses d’economia social:
CATALUNYA S.
5. Aportació de fitxes tècniques dels plats inclosos en els menús:
L.U.
6. Utilització oli d’oliva en la fregidora: SI
7. Utilització d’arròs o pasta integral:
8. Utilització d’altres cereals alternatius a l’arròs i al blat:
9. Presentació d’un pla de formació anual que realitzarà el personal que realitzarà
el servei:
1. Preu unitaris del servei de menjador
Preu unitari ofertat de l’esmorzar.............................................................0,50 €
Preu unitari ofertat del dinar....................................................................3,95 €
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6

3. Introducció d’aliments amb certificació ecològica en l’elaboració dels menús:
MENJARS DE
L A
4. Utilització d’aliments procedents d’empreses d’economia social:
MEDITERRANIA
SL
5. Aportació de fitxes tècniques dels plats inclosos en els menús:
6. Utilització oli d’oliva en la fregidora: SI
7. Utilització d’arròs o pasta integral:
8. Utilització d’altres cereals alternatius a l’arròs i al blat:
9. Presentació d’un pla de formació anual que realitzarà el personal que realitzarà
el servei:
1. Preu unitaris del servei de menjador
Preu unitari ofertat de l’esmorzar.............................................................0,74 €
Preu unitari ofertat del dinar.....................................................................5,05 €

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B8A17C4AD0E14A03BA079C361E53DB5B i data d'emissió 20/08/2019 a les 15:45:36

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=894ac00e-2111-407c-9dda-7ca2f6e56986

Codi de verificació: 894ac00e-2111-407c-9dda-7ca2f6e56986

2 Preu del servei de monitor ....................................................................90.000,00 €

2 Preu del servei de monito......................................................................36.000,00.€
3. Introducció d’aliments amb certificació ecològica en l’elaboració dels menús:

7

Servei
S.L

d’Àpats

4. Utilització d’aliments procedents d’empreses d’economia social:
5. Aportació de fitxes tècniques dels plats inclosos en els menús:
6. Utilització oli d’oliva en la fregidora: SI
7. Utilització d’arròs o pasta integral:
8. Utilització d’altres cereals alternatius a l’arròs i al blat:
9. Presentació d’un pla de formació anual que realitzarà el personal que realitzarà
el servei:
1 Preu unitaris del servei de menjador
Preu unitari ofertat de l’esmorzar.............................................................0,78 €
Preu unitari ofertat del dinar.....................................................................5,04 €
2 Preu del servei de monitor ....................................................................92.000,00.€
3. Introducció d’aliments amb certificació ecològica en l’elaboració dels menús:

8

SERHS FOOD 4. Utilització d’aliments procedents d’empreses d’economia social:
AREA, SL
5. Aportació de fitxes tècniques dels plats inclosos en els menús:
6. Utilització oli d’oliva en la fregidora: SI
7. Utilització d’arròs o pasta integral:
8. Utilització d’altres cereals alternatius a l’arròs i al blat:
9. Presentació d’un pla de formació anual que realitzarà el personal que realitzarà
el servei:

LOT 2
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1. Preu unitaris del servei de menjador.................................................30 punts
Preu unitari ofertat del dinar

Núm.
Plica

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B8A17C4AD0E14A03BA079C361E53DB5B i data d'emissió 20/08/2019 a les 15:45:36

Codi de verificació: 894ac00e-2111-407c-9dda-7ca2f6e56986
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Pressupost màxim de despesa: 188.013,60 € (IVA inclòs) amb el següent
desglòs:
Pressupost base licitació monitoratge............27.792,00€ (IVA exclòs)
Preu unitari dinar.....................................................5,95€ (IVA exclòs)

LICITADOR

2. Preu del servei de monitor (2 anys)...................................................15 punts
3. Introducció d’aliments amb certificació ecològica en l’elaboració dels
menús.......................................................................................................10 punts
4. Utilització d’aliments procedents d’empreses d’economia social 10 punts
5. Aportació de fitxes tècniques dels plats inclosos en els menús...10 punts
6. Utilització oli d’oliva en la fregidora....................................................5 punts
7. Utilització d’arròs o pasta integral.....................................................10 punts
8. Utilització d’altres cereals alternatius a l’arròs i al blat.....................5 punts
9. Presentació d’un pla de formació anual que realitzarà el personal que
realitzarà el servei.....................................................................................5 punts
1. Preu unitaris del servei de menjador
Preu unitari ofertat del dinar.................................................................5,90 €
2 Preu del servei de monitor ...............................................................27.750,00€
3. Introducció d’aliments amb certificació ecològica en l’elaboració dels menús:
4. Utilització d’aliments procedents d’empreses d’economia social:

2

Gastronoevents 5. Aportació de fitxes tècniques dels plats inclosos en els menús:
Selectes S.L
6. Utilització oli d’oliva en la fregidora: SI
7. Utilització d’arròs o pasta integral:
8. Utilització d’altres cereals alternatius a l’arròs i al blat:
9. Presentació d’un pla de formació anual que realitzarà el personal que realitzarà
el servei:
1. Preu unitaris del servei de menjador
Preu unitari ofertat del dinar................................................................5,95 €
2 Preu del servei de monitor ..............................................................27.792,00 €
3. Introducció d’aliments amb certificació ecològica en l’elaboració dels menús:
4. Utilització d’aliments procedents d’empreses d’economia social:

4

CUINA GESTIO 5. Aportació de fitxes tècniques dels plats inclosos en els menús:
SL
6. Utilització oli d’oliva en la fregidora: NO
7. Utilització d’arròs o pasta integral:
8. Utilització d’altres cereals alternatius a l’arròs i al blat:
9. Presentació d’un pla de formació anual que realitzarà el personal que realitzarà
el servei:
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Preu unitari ofertat del dinar...............................................................5,95 €
2 Preu del servei de monitor ...............................................................21.122,00€
3. Introducció d’aliments amb certificació ecològica en l’elaboració dels menús:

5

4. Utilització d’aliments procedents d’empreses d’economia social:
EUREST
CATALUNYA S. 5. Aportació de fitxes tècniques dels plats inclosos en els menús:
L.U.
6. Utilització oli d’oliva en la fregidora: SI
7. Utilització d’arròs o pasta integral:
8. Utilització d’altres cereals alternatius a l’arròs i al blat:
9. Presentació d’un pla de formació anual que realitzarà el personal que realitzarà
el servei:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B8A17C4AD0E14A03BA079C361E53DB5B i data d'emissió 20/08/2019 a les 15:45:36

Codi de verificació: 894ac00e-2111-407c-9dda-7ca2f6e56986
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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1. Preu unitaris del servei de menjador

1. Preu unitaris del servei de menjador
Preu unitari ofertat del dinar................................................................4,98 €
2 Preu del servei de monitor .............................................................21.297,60 €
3. Introducció d’aliments amb certificació ecològica en l’elaboració dels menús:

6

4. Utilització d’aliments procedents d’empreses d’economia social:
MENJARS DE
L A
5. Aportació de fitxes tècniques dels plats inclosos en els menús:
MEDITERRANIA
SL
6. Utilització oli d’oliva en la fregidora: SI
7. Utilització d’arròs o pasta integral:
8. Utilització d’altres cereals alternatius a l’arròs i al blat:
9. Presentació d’un pla de formació anual que realitzarà el personal que realitzarà
el servei:

El resultat es va publicar al Perfil de Contractant, en data 17 de juliol de
2019 i es va sol·licitar al responsable del contracte que examinés i valorés la
documentació presentada per les empreses, d’acord amb els criteris
establerts en l’annex X del Plec de clàusules administratives particulars.
Les actes de les meses es van publicar el dia 25 de juliol de 2019 al Perfil
de Contractant.
4. En data 22 de juliol de 2019, la responsable del contracte va emetre
informe de valoració dels criteris avaluables de forma automàtica el qual es
transcriu a continuació:
“Informe de valoració de les ofertes presentades a la licitació del contracte
del servei de menjador col·lectiu del Col·legi Públic d’Educació Especial
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El dia 16 de juliol de 2019, en acte públic, la mesa de contractació va obrir
els sobres 3, corresponents a la documentació acreditativa de les
referències tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació
avaluables de forma automàtica, de la licitació 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 Jesús ( lot 2).
Una vegada examinada la documentació presentada, s’han avaluat les
ofertes segons els criteris establerts en el plec de clàusules administratives
particulars.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B8A17C4AD0E14A03BA079C361E53DB5B i data d'emissió 20/08/2019 a les 15:45:36

Codi de verificació: 894ac00e-2111-407c-9dda-7ca2f6e56986
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Sant Rafael de Tarragona (lot 1) i del Col·legi Públic d’Educació Especial
Sant Jordi de Jesús-Tortosa (lot 2).

En el criteri 1: Introducció d’aliments amb certificació ecològica en l’
elaboració dels menús, amb un màxim de 10 punts, s’ha atorgat 0,5 punts
per cada producte amb certificació ecològica que s’utilitzi.
En el criteri 2: Utilització d’aliments procedents d’empreses d’
economia social, amb un màxim de 10 punts, s’ha atorgat 0,5 punts per
cada producte provinent d’aquestes empreses.
En el criteri 3: Aportació de fitxes tècniques dels plats inclosos en els
menús, amb un màxim de 10 punts, i diferents puntuacions segons el
nombre de fitxes tècniques aportades.
En el criteri 4: Utilització oli d’oliva en la fregidora, amb un màxim de 5
punts, atorgant-los si pertoca.
En el criteri 5: Utilització d’arròs o pasta integral, amb un màxim de 10
punts, i diferents puntuacions segons el nombre de cops a la setmana
/quinzena/mensualitat que s’utilitzi.
En el criteri 6: Utilització d’altres cereals alternatius a l’arròs i al blat,
amb un màxim de 5 punts, i diferents puntuacions segons el nombre de
cops a la setmana/quinzena/mensualitat que s’utilitzi.
En el criteri 7: Presentació d’un pla de formació anual que realitzarà el
personal que realitzarà el servei (lot 1 i lot 2), amb un màxim de 5 punts, i
diferents puntuacions segons el nombre d’hores anuals que realitzarà el
personal.
A continuació es detalla la puntuació obtinguda per cada empresa en el lot 1.
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Preu unitari Preu unitari
Preu Total
Esmorzar
Dinar

Preu unitari licitació

0,82 €

5,05 €

5,87 €

104.220,00 €

RC Servicios SA

0,68 €

4,00 €

4,68 €

78.433,92 €

22,82

6,88

3,56 €

104.220,00 €

30,00

5,18

5,87 €

55.712,80 €

18,19

9,69

4,45 €

90.000,00 €

24,00

6,00

5,79 €

36.000,00 €

18,44

15,00

5,82 €

92.000,00 €

18,35

5,87

Puntuació

Serunión

0,01 €

3,55 €

Puntuació

Eurest

0,82 €

5,05 €

Puntuació
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B8A17C4AD0E14A03BA079C361E53DB5B i data d'emissió 20/08/2019 a les 15:45:36
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OFERTA ECONÒMICA
LOT 1

Menjars de la Mediterrània

0,50 €

3,95 €

Puntuació

Serveis d'Âpats SL

0,74 €

5,05 €

Puntuació

Serhs Food Àrea SL

0,78 €

5,04 €

Puntuació

TOTAL
PUNTUACIÓ

Servei Monitor

29,71

35,18

27,89

30,00

33,44

24,22

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Criters
Valorables

Ecològic
(màx 10
punts)

Aliments
economia
social (
màx 10
punts)

Fitxes
tècniques
( màx 10
punts)

Oli oliva
fregidora
( màx 5
punts)

Arròs
o
pasta
int. (
màx
10
punts)

Cereals
alternatius
( màx 5
punts)

Pla de
formació
(màx 5
punts)

TOTAL

RC Servicios
10
SA

10

10

5

10

5

0

50

Serunión

10

10

10

5

10

5

5

55

Eurest

10

6,5

10

5

10

5

5

51,5

Menjars de
l a
10
Mediterrània

10

8

5

10

5

5

53
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10

Serhs Food
0
Àrea SL

0

10

5

10

5

5

45

0

0

5

0

0

0

5

El resultat final de la valoració de les pliques acceptades a la present
licitació, desprès de comprovar que no hi ha ofertes despropocionades per
al lot 1, és el següent:
PUNTUACIÓ TOTAL
Empresa

Total criteris valorables

Total oferta econòmica

TOTAL

50

29,71

79,71

55

35,18

90,18

51,5

27,89

79,39

53

30,00

83,00

45

33,44

78,44

5

24,22

29,22

RC Servicios SA
Puntuació
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B8A17C4AD0E14A03BA079C361E53DB5B i data d'emissió 20/08/2019 a les 15:45:36
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Serveis
d'Âpats SL

Serunión
Puntuació

Eurest
Puntuació

Menjars de la Mediterrània
Puntuació

Serveis d'Âpats SL
Puntuació

Serhs Food Àrea SL
Puntuació

D'acord amb la present valoració, proposo adjudicar a Serunión, el contracte
de servei de menjador col·lectiu del CEE Sant Rafael a Tarragona per haver
presentat l'oferta que ha obtingut la major puntuació (90,18 punts).
A continuació es detalla la puntuació obtinguda per cada empresa en el lot 2.
OFERTA ECONÒMICA
LOT 2

Preu unitari
Servei Monitor
Dinar

Preu unitari licitació

5,95 €

27.792,00 €

Gastronoevents SL

5,90 €

27.750,00 €

TOTAL
PUNTUACIÓ
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Puntuació

25,32

11,42

36,74

Cuina Gestió SL

5,95 €

27.792,00 €

Puntuació

25,11

11,40

Eurest

5,95 €

21.122,00 €

Puntuació

25,11

15,00

Menjars de la Mediterrània

4,98 €

21.297,60 €

Puntuació

30,00

14,88

36,51

40,11

44,88

Arròs
o
Oli oliva
Cereals
pasta
fregidora
alternatius
int. (
(màx 5
(màx 5
màx
punts)
punts)
10
punts)

Criters
Valorables

Ecològic
(màx 10
punts)

Aliments
economia
social
(màx 10
punts)

Gastronoevents
SL

10

10

10

5

10

Cuina Gestió SL

10

5

10

0

Eurest

10

5

10

Menjars de la
Mediterrània

10

10

8

Fitxes
tècniques
(màx 10
punts)

Pla de
formació
(màx 5
punts)

TOTAL

5

5

55

6

2

5

38

5

10

5

5

50

5

10

5

5

53

El resultat final de la valoració de les pliques acceptades a la present
licitació, desprès de comprovar que no hi ha ofertes desproporcionades per
al lot 2, és el següent:
PUNTUACIÓ TOTAL
Total criteris
valorables

Total oferta
econòmica

TOTAL

Gastronoevents SL

55

36,74

91,74

Cuina Gestió SL

38

36,51

74,51

Eurest

50

40,11

90,11

Empresa
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53

44,88

97,88

D’acord amb la present valoració, proposo adjudicar a Menjars de la
Mediterrània, el contracte de servei de menjador col·lectiu del CEE Sant
Jordi a Jesús-Tortosa per haver presentat l’oferta que ha obtingut la major
puntuació (97,88 punts).”
5. En data 26 de juliol de 2019, la Mesa de Contractació va assumir aquest
informe de la responsable del contracte 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) a les
següents empreses per resultar ser les millors ofertes presentades:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B8A17C4AD0E14A03BA079C361E53DB5B i data d'emissió 20/08/2019 a les 15:45:36

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Menjars de la Mediterrània

Lot 1 servei de menjador col·lectiu del Col·legi Públic d’Educació Especial
Sant Rafael, de Tarragona a l’empresa SERUNION SAU (plica 3), per un
import màxim de 459.907,20 € (IVA inclòs), i pels preus unitaris ofertats.
Lot 2 del contracte servei de menjador col·lectiu del Col·legi Públic d’
Educació Especial Sant Jordi, de Tortosa a l’empresa MENJARS DE LA
MEDITERRANIA SL (plica 6), per un import màxim de 188.013,60 € (IVA
inclòs), i pels preus unitaris ofertats.
La Mesa també va acordar establir l’ordre de classificació de les ofertes a
efectes del que estableix l’article 150.2 LCSP és el següent:
Per al lot 1:
Núm. ordre

Empresa

Puntuació

1

3. SERUNION. SAU

90,18

2

6. MENJARS DE LA MEDITERRÀNIA SL

83,00

3

1. RC SERVICIOS SA

79,71

4

5. EUREST CATALUNYA S.L.U.

79,39

5

7. SEVEI D’ÀPATS, SL

78,44

6

8. SERHS FOOD ÀREA SL

29,22

Per al lot 2:
Núm. ordre

Empresa

Puntuació

1

6. MENJARS DE LA MEDITERRÀNIA SL

97,88

2

2. GASTRONOEVENTS SELECTES S.L

91,74

3

5. EUREST CATALUNYA S.L.U.

90,11

4

4. CUINA GESTIO SL.U.

74,51
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L’acta de la mesa i l’informe de la responsable del contracte es van publicar
el dia 2 d'agost de 2019 al Perfil de Contractant

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B8A17C4AD0E14A03BA079C361E53DB5B i data d'emissió 20/08/2019 a les 15:45:36

Codi de verificació: 894ac00e-2111-407c-9dda-7ca2f6e56986
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Aquesta proposta d’adjudicació va ser acceptada pel diputat delegat de
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, d'acord amb la delegació
de competències efectuada per Decret número 2019-0002858 de data 19 de
juliol de 2019.

6. En data 29 de juliol de 2019, s’envia el requeriment previ a l’adjudicació a
què es refereix a l’article 150.2 de la LCSP a les empreses proposades com
a adjudicatàries. L’empresa Menjars de la Mediterrània, SL proposada com
a adjudicatària del lot 2, en data 6 d’agost de 2019 i número de registre d’
entrada 8004330008-1-2019-028723-2, va presentar escrit en el que
indicava que “per causes alienes a la nostra voluntat no ens és possible
acceptar la gestió del servei del menjador al qual havíem optat”. Per aquest
motiu i seguint l’ordre establert per al lot 2, s’envia requeriment de
documentació previ a l’adjudicació a l’empresa Gastroevents Selectes, SL.

7. En data 8 d’agost de 2019, l’empresa SERUNION SAU adjudicatària del
lot 1 ha aportat la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un
import total de 21.378,60 euros, segons carta de pagament núm.
2019000544 i la resta de documentació requerida, que ha estat trobada
conforme per la secretària de la Mesa.

8. En data 13 d'agost de 2019 l’empresa GASTRONOEVENTS SELECTES,
SL adjudicatària del lot 2 ha aportat la justificació d'haver constituït la
garantia definitiva per un import total de 8.672,40 euros, segons carta de
pagament núm. 2019000561 i la resta de documentació requerida, que ha
estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.

Fonaments de dret
1. Els articles 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, estableixen la classificació de les ofertes, l’
adjudicació, la notificació de l’adjudicació i la formalització del contracte.
2. La competència per a l’adjudicació del contracte correspon a la
presidenta de la Diputació de Tarragona, d’acord amb la disposició
addicional segona, apartat 1 de la LCSP.
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Primer. Adjudicar el contracte 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), a l'empresa
SERUNION SAU, (NIF A59376574) per al Lot 1, amb un import màxim de
licitació de QUATRE-CENTS CINCUANTA-NOU MIL NOU-CENTS SET
EUROS AMB VINT CÈNTIMS (459.907,20€) IVA inclòs, i a l’empresa
Gastronoevents Selectes, SL (NIF B55648687) per al lot 2 amb un import
màxim de licitació de CENT VUITANTA-VUIT MIL TRETZE EUROS AMB
SEIXANTA CÈNTIMS (188.013,60€) IVA inclòs, i amb el desglossament
següent dels preus unitaris:
Lot 1
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B8A17C4AD0E14A03BA079C361E53DB5B i data d'emissió 20/08/2019 a les 15:45:36
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En conseqüència, RESOLC:

Preu (IVA Exclòs) 427.572,00 €
IVA 10% 32.335,20 € hi ha preus amb IVA exempt
Preu del contracte 459.907,20 €
Desglossament preus unitaris:
1. Preu unitaris del servei de menjador, Lot 1:
Preu unitari de
licitació, IVA Import IVA
exclòs, de l’ (10%)
esmorzar
0,82

0,08

Preu unitari de
licitació, IVA Import IVA
exclòs,
del (10%)
dinar
5,05

0,50

Preu unitari de
Preu
unitari
licitació
de
l’ ofertat de l’ Import IVA
esmorzar, 10% d’ esmorzar IVA (10%)
IVA inclòs
exclòs
0,90
Preu unitari de
licitació del dinar,
10% d’IVA inclòs

5,55

Preu
unitari
ofertat de l’
esmorzar, 10%
d’IVA inclòs

0,01

0,001

0,011

Preu unitari
ofertat del
dinar, IVA
exclòs

Import IVA
(10%)

Preu unitari
ofertat del
dinar, 10% d’
IVA inclòs

3,55

0,355

3,905

2. Preu del servei de monitor, Lot 1 :
Preu de licitació (exempt d’IVA) del servei de
Preu ofertat (exempt d’IVA) del servei de monitor,
monitor, Lot 1
Lot 1
104.220,00 €

104.220,00 €

Lot 2
Preu (IVA Exclòs) 173.448,00 €
IVA 10% 14.565,60 € hi ha preus amb IVA exempt
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Desglossament preus unitaris:
1. Preu unitari del servei de menjador, Lot 2:
Preu unitari de
licitació
del Import IVA
dinar,
IVA (10%)
exclòs
5,95

Preu unitari
Preu unitari de
ofertat
del Import IVA
licitació del dinar,
dinar,
IVA (10%)
10% d’IVA inclòs
exclòs

0,59

4,98

6,54

Preu
unitari
ofertat
del
dinar, 10% d’
IVA inclòs

0,50

5,48

2. Preu del servei de monitoratge, Lot 2:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Preu del contracte 188.013,60 €

Preu de licitació (exempt d’IVA) del servei de
Preu ofertat (exempt d’IVA) del servei de monitor,
monitor, Lot 2
Lot 2
27.792,00 €

21.297,60

Segon. Disposar la despesa derivada d'aquest contracte amb el següent
desglòs:
Lot 1 partida pressupostària 2021/326/22799/01:
Any

Import

Número d’Operació

2019

91.981,44€

D2019033419

2020

229.953,60€

D2019033424

2021

137.972,16€

D2019033425

Lot 2 partida pressupostària 2022/329/22799/01
Any

Import

Número d’Operació

2019

37.602,72€

D2019033426

2020

94.006,80€

D2019033427

2021

56.404,08

D2019033428

Tercer. Establir l’ordre de classificació de les ofertes a efectes del que
estableix l’article 150.2 de la Llei de contractes del sector públic:
Per al lot 1:
Núm. ordre

Empresa

Puntuació

1

3. SERUNION. SAU

90,18

2

6. MENJARS DEL MEDITERRANI SL

83,00

3

1. RC SERVICIOS SA

79,71
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5. EUREST CATALUNYA S.L.U.

79,39

5

7. SEVEI D’ÀPATS, SL

78,44

6

8. SERHS FOOD ÀREA SL

29,22

Per al lot 2:
Núm. ordre

Empresa

Puntuació

2

2. GASTRONOEVENTS SELECTES S.L

91,74

3

5. EUREST CATALUNYA S.L.U.

90,11

4

4. CUINA GESTIO SL.U.

74,51

Quart. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar-la en el Perfil
de contractant d'aquesta Diputació, d'acord amb el que preveu en l'apartat
2.3.5. del Plec de clàusules administratives particulars.
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Cinquè. Emplaçar a l’adjudicatari perquè concorri a la signatura de
formalització del contracte administratiu corresponent a partir del 15è dia
hàbil des què es faci tramesa de la notificació de l'adjudicació, en el supòsit
que no hi hagi hagut recurs especial.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del SAC.

Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
recepció de la notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en
matèria de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la
remissió d’aquesta notificació (data de Registre de Sortida), prèvia
presentació d’un escrit anunciant-lo davant l’òrgan de contractació.

El president accidental
Joaquim Nin Borredà
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