Expedient FPHAG 1/16
Dubtes i respostes dels licitadors pel procediment de contractació del servei de cuina i
alimentació amb destinació a la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers i a la
Fundació Privada Bertran de Seva

Pregunta 1: La facturació de la licitació (1.600.000€ IVA inclòs) és refereix únicament a
les pensions alimentàries dels usuaris o també inclou altres conceptes com els extres,
cafeteria,etc? Entenem que aquesta facturació facilitada és anual i per tant la facturació
total del contracte és de 6.400.000€ IVA inclòs (1,6M€ *4anys), més les possibles
modificacions. És correcte?
Resposta 1: La facturació anual màxima detallada a la pàgina 47 del Plec es refereix a la
suma dels àpats i als extres alimentaris.
Si, aquest import es anual.

Pregunta 2: La facturació de cafeteria de 570.000€ aproximadament, inclou tot els
serveis (begudes, entrepans, menús, etc) de cafeteria o només els menús de públic i
personal?
Resposta 2: La facturació anual estimada identificada a la pàgina 37 del Plec respon a la
venta total de la cafeteria i inclou tots els serveis tant al públic com al personal de la
FPHAG.

Pregunta 3: L'import estimat d'extres és IVA inclòs?
Resposta 3: Si, els imports d’extres de l’estimació anual prevista (detallada a la pàgina
47 del Plec) dels extres alimentaris contenen l’IVA.

Pregunta 4: El personal de la FPHAG, relacionat a l'annex 2, a la pàg. 6, que a la columna
nom diu empresa adjudicatària, entenem que és personal puntual que l'empresa
adjudicatària ha hagut de posar per cobrir alguna absència. És correcte?En cas
afirmatiu, el personal al qual està substituint de la FPHAG també apareix a aquest
llistat?
Resposta 4: En els últims anys, la FPHAG ha seguit la política d’anar substituint els llocs
de treball de personal propi que s’anaven alliberant per jubilacions o per altres motius
amb personal de l’empresa que gestiona la cuina. Per tant, els llocs de treball que ha de
cobrir l’empresa adjudicatària es troben detallats a la pàgina 6 dels Annexes al Plec, i
responen a l’actual sistema de treball implementat per l’empresa vigent fins a
l’adjudicació de la present licitació.
L’empresa adjudicatària ha de preveure que, si manté el mateix sistema de treball, haurà
d’assumir aquest cost, així com el 100% de les suplències del personal de la FPHAG.
Els horaris i categories del personal de la FPHAG s’hauran de respectar, tot i que
podrien ser susceptibles de canvis, prèvia negociació i acceptació per part de la FPHAG
amb els representants dels treballadors.
No obstant, un cop revalidat aquest sistema o implementat un de nou, aquells llocs
assignats a personal de la FPHAG que quedin alliberats per qualsevol causa
(prejubilacions, excedències, renuncies lloc de treball, etc...), podran ser facturats per

l’empresa adjudicatària, en base al cost hora explicitat al quadre de preus de la pàgina
90 dels Annexes al Plec.

Pregunta 5: El preu unitari de la pensió complerta és el mateix independentment de la
tipologia d'usuari (hospital, residència)?Hi ha algun preu unitari de pensió complerta
màxim fixat?Agrairíem ens poguessin facilitar com es composa el pressupost màxim de
la licitació en quant a volums i preus unitaris per facilitar l'estudi.
Resposta 5: Si, els preus unitaris de cada àpat (Esmorzar, Dinar, Berenar, Sopar) han de
ser els mateixos independentment de la seva tipologia.
No hi a un preu màxim fixat per cada àpat.
El pressupost màxim és el resultant de la suma:
• Àpats orientatius de l’activitat x preu unitari
• Estimació anual prevista dels extres alimentaris detallada a la pàgina 47 del Plec

Pregunta 6: Entenem que els preus dels extres facilitats a l'annex 10 són els preus
màxims que els licitadors poden fixar. És correcte?
Resposta 6:
Els preus unitaris dels extres relacionats a la pàgina 89 dels Annexes al Plec són preus
màxims.

Pregunta 7: Hi ha màquines de vending? és objecte d'aquesta licitació aquest servei?
Resposta 7: No, el servei de vending no està inclòs en el servei de cuina i alimentació de
la FPHAG i la FPBS.

10 de maig de 2016

