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: A l'annex 11, ens demanen posar un preu unitari per dos conceptes de
RRHH: cost hora i abonament hora. A que es refereixen aquests conceptes?
Les cobertures del personal de la FPHAG de vacances i/o suplències, es facturaran al
preu que es defineixi en aquest apartat?
Que vol dir preu abonament hora?

Resposta 1: Aquests conceptes responen al preu en que l’empresa adujicataria
facturaria la cobertura de llocs de treball en base a l’explicat a la pregunta 4 del
document publicat el 10 de maig.
La gestió de les cobertures de personal de la FPHAG ja va quedar explicat a la pregunta
1 del document publicat el 9 de maig.
El concepte abonament respon a l’hipotètic cas de que, en casos puntuals, es puguin
deixar de cobrir alguns llocs i la FPHAG demani l’abonament d’aquests.

Pregunta 2: A l'annex 11, on demana posar preu del 1r plat i del 2n plat, entenem que es
de pacient?
Resposta 2: Actualment, aquesta necessitat respon a una demanda extra de la
residència però pot ser provable que en algun moment també es pugui necessitar per
als pacients hospitalitzats.

Pregunta 2: A l'annex 11, on demana posar preu del 1r plat i del 2n plat, entenem que es
de pacient?
Resposta 2: Actualment, aquesta necessitat respon a una demanda extra de la
residència però pot ser provable que en algun moment també es pugui necessitar per
als pacients hospitalitzats.

Pregunta 3: Nos ha surgido una duda en cuanto al cuadro donde se recoge las
descripciones de las “tasques del servei de cuina”. Algunos puestos se repiten como
son:
- AJT CUINA RESIDÉNCIA
- AUX. RESTAURACIÓ E
- CARRERO TARDA
¿La repetición de estos puestos significa que los titulares de ellos están de baja y por
tanto se les está sustituyendo con personal de la empresa adjudicataria?

Resposta 3: En el cas de “AJT CUINA RESIDENCIA” està repetit perque un respon al
torn del matí i un altre al torn de tarda, com es pot veure a la columna “Horari”.
Els altres dos llocs, tal i com es descriu a la columna “Percentatge”, son cobertures
parcials:
 “AUX. RESTAURACIO E” respon a una jubilació parcial
 “CARRERO TARDA” respon a una cobertura parcial per un buit dels calendaris
dels treballadors de la FPHAG.

Pregunta 4: Amb les dades de volums de l'exercici anterior dels diferents àpats que
apareixen als plecs i aclariments facilitats, entenem que hi ha un volum equivalent a
157.680 pensions anuals. Si el pressupost de licitació, excloent el concepte d'extres i
coffee breaks és de 1.390.464,12€ (IVA exclòs) interpretem que el preu de la pensió és de
8,82€ (IVA exclòs). És correcte?
En cas contrari, per tal d'evitar possibles errors d'interpretació, i que es presenti un preu
unitari de pensió per sobre del preu màxim permès, els agrairíem que ens poguessin
facilitar un quadre en el que s'estableixi els preus unitaris que s'han tingut en compte
pels volums de cada concepte per tal de composar aquest pressupost.

Resposta 4: Aquest concurs, tal i com es detalla a la pàgina 47 del Plec, es va fixar en
una facturació màxima i no en un preu de la pensió. Aquesta facturació està basada en
una activitat que ja va quedar explicada a la pregunta 6 del document publicat el 11 de
maig.

Pregunta 5: Així mateix, voldríem saber si la cobertura de personal de la FPHAG ja sigui
per vacances, absentisme, baixes laborals, etc, es podrà facturar a la FPHAG al
preu/hora definit a l'annex 11 o per el contrari l' haurà d'assumir íntegrament
l'adjudicatari.

Resposta 5: La gestió de les cobertures de personal de la FPHAG ja va quedar explicat a
la pregunta 1 del document publicat el 9 de maig.
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