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ANUNCIS DIVERSOS
FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS
RESOLUCIÓ sobre licitació per la contractació del servei de cuina i alimentació amb destinació a la
Fundació Privada Hospital Asil de Granollers i la Fundació Privada Bertran de Seva.

Òrgan de contractació: Director General de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

Expedient: FPHAG 1/16

Objecte del Contracte: Servei de cuina i alimentació amb destinació a la Fundació Privada Hospital Asil de
Granollers i a la Fundació Privada Bertran de Seva

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació: Tramitació ordinària en procediment obert mitjançant criteris
diferents al preu per a determinar l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Valor estimat del contracte: 1.689.900 euros IVA inclòs

Pressupost de licitació: 1.600.000 euros IVA inclòs

Vigència del contracte: 4 anys

Possibilitat de pròrroga: No

Criteris de valoració de les ofertes:

- CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: 60,5 punts
Oferta econòmica: 60 punts
Atorgant la màxima puntuació a l'oferta que especifiqui el preu més baix i puntuant-se la resta en aplicació de
la proporció directa inversa que comprengui la diferencia que presentin respecte de la més baixa.

X = Puntuació resultant
Y = Puntuació màxima de l'apartat, 60 punts
Oc = Oferta Comparada
Oma = Oferta més avantatjosa
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Llei general de drets de
Obtindrà la màxima puntuació l'empresa que acrediti disposar del major percentatge de
les persones amb
treballadors fixes amb discapacitat en plantilla, millorant l'exigit a l'article 42 del Reial
discapacitat i de la
Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
seva inclusió social:
general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. puntuantmillora de l'exigit a
se la resta de les empreses segons la fórmula següent: Px = Xp/A x 0,5 (Px Puntuació
l'article 42 del Reial
del licitador, Xp percentatge de treballadors fixes amb discapacitat en plantilla del
Decret Legislatiu
licitador, A Oferta percentatge de treballadors fixes amb discapacitat en plantilla mes
1/2013, de 29 de
elevat)
novembre

0,5

- CRITERIS SUBJECTIUS O SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR: 39,5 punts

Criteri de
Valoració

Descripció de la valoració

Adaptació
Protocols FPHAG

Els compromissos per implementar el protocol de dietes i tots aquells procediments
regulats de la FPHAG

6

Control i
manteniment de
la temperatura

Els carros i les estacions de manteniment de temperatures i quan s'adapten als
requeriments tècnics del plec a més de les possibles solucions alternatives que es
puguin oferir

6

puntuació

Varietat i
Proposta de nº de setmanes de la planificació de dietes, procediments de treball per
presentació dietes garantir una presentació unificada i addient

4

Productes

Compromís per utilització productes de major qualitat, 1eres marques, productes de
proximitat, productes ecològics, productes RSC

4

Procés d'elecció
dietes

Procediments i mitjans tècnics que garanteixin i millorin l'elecció de dieta (lliurar el
que es demana, minimitzar els temps entre l'elecció i l'àpat, procés personalitzat, nº
dietes que podran elegir)

3

Sistemes de
cocció i logística

Tipus de coccions (calenta, freda, congelada, in situ/externa) i els mitjans tecnics
necessaris que s'incorporin

3

Servei residència

Proposta global del servei per millorar-lo

1

Servei pacients
privats

Proposta global del servei per millorar-lo

1

Menjador laboral:
Buffet amanides

Model, capacitat i tipus de servei ofertat (varietat de productes, possibilitat d'incloure
un entrant al menú)

3

Menjador laboral:
gestió de cues

Procediments, organització interna i mètodes automàtics de pagament

Menjador laboral:
Servei de sopar

Proposta global del servei per millorar-lo

Menjador laboral: Proposta de millora visual de l'espai (exposició plats, info nutricional, vitrines
Aparença i imatge refrigerades, banys maria i decoració)
Cafeteria
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Botiga - quiosc

Proposta global pel millorar

0,5

Transports

Proposta global pel millorar

0,5

- S'exclouran les ofertes dels licitadors que estiguin un 20% per sobre de la mitjana de totes les ofertes
presentades.

Garantia provisional: No es requereix

Garantia definitiva: 5% de l'import d'adjudicació

Obtenció de la documentació: La documentació del procediment es podrà descarregar mitjançant la pàgina web
http/www.consorci.org, al perfil del contractant del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya

Presentació de les ofertes: Les ofertes es podran presentar fins a les 14.00 hores del 30 de maig de 2016, a les
dependències del Servei Agregat de Contractació Administrativa del Consorci de Salut i d'Atenció social de
Catalunya, Avinguda Tibidabo, 21 , 08022 Barcelona

Obertura pública de les ofertes pels criteris avaluables de forma automàtica i documentació tècnica: L'obertura
pública de propostes es realitzarà a les dependències de la domicili de la Fundació Privada Hospital Asil de
Granollers Avinguda Francesc Ribas s/n , 08402 Granollers, el dia 7 de juny de 2016 a les 12:00 hores

Granollers, 26 d'abril de 2016

Rafael Lledó Rodríguez
Director general

(16.117.095)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

