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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT D’ALIMENTS AMB DESTÍ A LA PLATAFORMA
D’AJUDA ALIMENTÀRIA. LOT 1 OUS

En data 13 de febrer de 2020, a partir de les 13 hores, es reuneixen els
membres de la Mesa de contractació del contracte de SUBMINISTRAMENT
D’ALIMENTS AMB DESTÍ A LA PLATAFORMA D’AJUDA ALIMENTÀRIA. LOT
1 OUS
. President: Antoni Massegú Calveras, regidor delegat d’Ensenyament i
Universitats, en substitució de l’alcade president.
. Secretari:

Josep Pujol Sancho, TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions.

. Vocals:

Mariona Homs Alsina, regidora delegada d’Acció i Inclusió Social.
Mariona Ribera Esparbé, interventora.
José Luis González Leal, secretari general.
Lourdes Castells Castany, cap de la Unitat de Contractació, en
substitució del cap de Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions.
Montserrat Mestres Angla, cap de Servei d’Acció i Cohesió Social.

D’acord amb la convocatòria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a
continuació:
1. Ratificació de la qualificació de la documentació inclosa en el sobre
número 1 (documentació administrativa). A la vista de la diligència signada
pel secretari i president, la Mesa acorda ratificar la qualificació del sobre
número 1, i admetre les proposicions presentades per les entitats següents:
Número d’oferta
1
2

Licitador
Sabors d’Origen, SCP
Supermercados Llobet, SA
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3

Frescoop, SCCL

2. Exposició de l’informe valoració de la documentació presentada en
relació al sobre número 2. Per tal de conèixer la puntuació del sobre número
2 de les ofertes presentades, relatiu al criteri avaluable segons un judici de
valor, la cap de Servei d’Acció i Cohesió Social va emetre un informe el dia 31
de gener de 2020, el qual s’adjunta a la present acta. La tècnica comenta el
contingut de l’informe.
D’acord amb el criteri avaluable segons un judici de valor previst en el plec de
clàusules administratives, es proposa la valoració següent de les ofertes
presentades:

Licitador
Sabors d’Origen, SCP
Supermercados Llobet, SA
Frescoop, SCCL

Producció
ecològica
0
0
0

Producte
proximitat
1
3
5

Total
1
3
5

3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a cada oferta presentada i la
puntuació obtinguda pels licitadors en relació amb el sobre número 2. La
mesa acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a cada oferta en relació amb el
criteri ponderable en funció d’un judici de valor, d’acord amb l’informe de la cap
de Servei d’Acció i Cohesió Social de 31 de gener de 2020.
4. Exposició pública de la puntuació obtinguda pels licitadors en el sobre
número 2. Tenint en compte que no concorre públic a la sessió de la mesa de
contractació, no es porta a terme la comunicació pública de la puntuació
obtinguda per les proposicions en relació amb el criteri avaluable segons un
judici de valor. Tot i així se’n donarà publicitat a través del perfil del contractant.
5. Obertura del sobre número 3 de cada proposició presentada mitjançant
la plataforma Vortal. A continuació, mitjançant la plataforma Vortal, es porta a
terme l’obertura del sobre número 3 de les proposicions rebudes. Es reprodueix
a continuació el contingut de les ofertes:
a) Sabors d’Origen, SCP
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b) Supermercados Llobet, SA

c) Frescoop, SCCL

El contingut de les proposicions és el següent:

Licitador
Sabors d’Origen, SCP
Supermercados Llobet, SA
Frescoop, SCCL

Oferta
(€/dotzena)
0,95€
0,94€
0,94€

Dies
ampliació
caducitat

Temps de
lliurament
(hores)

14 dies
6 dies
0 dies

18 hores
24 hores
24 hores

6. Aprovació, si escau, de la valoració de les ofertes en relació amb el
sobre número 3, de la puntuació final i de la proposta d’adjudicació del
contracte, condicionada a la inexistència de possibles valors anormals o
desproporcionats o altres elements que requereixin d’un estudi del
contingut o d’aclariments de les empreses licitadores.
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Tenint en compte que en el moment d’obertura del sobre 3 no es detecten
possibles valors anormals o desproporcionats o altres qüestions que
requereixin d’un estudi del contingut o d’aclariments de l’empresa licitadora, la
mesa aprova la puntuació obtinguda que es detalla a continuació:

Licitador

Puntuació Oferta
preus dotzena ous

Sabors d’Origen, SCP
Supermercados Llobet, SA
Frescoop, SCCL

0,00
100,00
100,00

Puntuació dies
ampliació
caducitat
10,00
4,29
0,00

Puntuació
Temps de
lliurament (hores)
10,00
7,50
7,50

Puntuació
20,00
111,79
107,50

Així doncs, la puntuació final de les ofertes rebudes és la següent:
Licitador
Supermercados Llobet, SA
Frescoop, SCCL
Sabors d’Origen, SCP

Sobre 2
3
5
1

Sobre 3
111,79
107,50
20

Total
114,79
112,50
21,00

Per tant, un cop aprovada la puntuació final obtinguda pels licitadors que han
participat en el procediment que es detalla en el quadre anterior, la mesa de
contractació proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de
SUBMINISTRAMENT D’ALIMENTS AMB DESTÍ A LA PLATAFORMA
D’AJUDA ALIMENTÀRIA. LOT 1 OUS, a favor de la proposició presentada
per l’entitat mercantil Supermercados Llobet, SA, amb CIF A-08.612.103, tal i
com s’indica a continuació:
a) Preu unitari per dotzena d’ous de 0,94 cèntims IVA no inclòs.
b) Lliurament dels ous ampliant el període mínim de caducitat establert en
els plecs des del moment de l’entrega (14 dies) en 6 dies.
c) Una disponibilitat dels aliments a la plataforma en un termini de 24 hores
des de la recepció del requeriment d’entrega per part dels serveis socials
municipals.
La mesa acorda que tots els acords adoptats en aquest punt sisè quedaran
condicionats a la comprovació posterior de la coincidència dels imports. En cas
que hi ha hagués alguna divergència que modifiqués de manera substancial la
valoració del sobre 3 o la proposta d’adjudicació, la mesa es tornaria a
convocar a efectes de la seva valoració.
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El secretari de la Mesa
Josep Pujol Sancho

Vist i plau
El president de la Mesa
Antoni Massegú Calveras
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El president dóna per finalitzat l’acte, a les 13 hores i 09 minuts de la data
indicada a l’encapçalament, i per a que consti s’estén aquesta acta, el contingut
de la qual, com a secretari, certifico.
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Signat electrònicament
per :CPISR-1 C JOSEP
PUJOL SANCHO - DNI
39361069L
Data :2020.02.14
12:01:26 CET
Raó:Signatura
Lloc : Manresa

Signat electrònicament
per: ANTONI
MASSEGU CALVERAS
Data: 14/02/2020
13:42:06
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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