Expedient CSA 4/14
Dubtes i respostes dels licitadors pel procediment de contractació del servei integral de
restauració que inclou el servei de cuina, l’explotació de cafeteries i l’explotació de
màquines expenedores de begudes i aliments sòlids

PREGUNTA 1.- El plec administratiu, a la seva clàusula trenta-quatrena diu que “En cap
cas podrà el contractista cedir els drets i obligacions dimanants del contracte a favor
d'un tercer, ni tampoc estarà facultat per subcontractar-los sense l’autorització prèvia i
per escrit del Consorci Sanitari de l’Anoia sempre i quan concorrin els requisits
establerts als articles 227 i 228 del TRLCSP respectivament”. En aquest sentit, els volem
consultar si una empresa es pot presentar a la licitació si té previst subcontractar el
vènding
RESPOSTA 1.- Si que es pot presenta, en l’ apartat 4.1.1. Altres del PPT ho especifica : no es
pot cedir ni subcontractar ..........excepte en el cas de les màquines expenedores que sí ho
podrà cedir o subcontractar amb els vist-i-plau de la Direcció del CSA.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREGUNTA 2.- Al sobre amb la oferta econòmica hem de incloure, entre d’altres, l’annex
2 complimentat. Veiem que en aquest annex, els tres últims articles (suplement de fibra,
suplement de proteïna, aigua gelidificada) no tenen preu màxim ni quantitat anual. Per
això:
Entenem que no es contemplen dins el pressupost de licitació, és correcte?
Entenem que no hi ha preu màxim i que podem ofertar lliurement, és correcte?
Al sobre amb la oferta econòmica, no cal incloure l’annex 17?

RESPOSTA 2.Entenem que no es contemplen dins el pressupost de licitació, és correcte? És correcte
Entenem que no hi ha preu màxim i que podem ofertar lliurement, és correcte? És
correcte
Al sobre amb la oferta econòmica, no cal incloure l’annex 17? Si que s’ha d’incloure
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREGUNTA 3.- L'últim punt de la tècnica ens demana un estudi de viabilitat del
contracte. Ens estranya perquè normalment a la oferta tècnica (sobre B) no es poden
posar dades econòmiques. Que ens demana exactament aquest punt?
RESPOSTA 3.- L’estudi contindrà les grans magnituds del compte d’explotació en
percentatge, considerant les vendes totals del contracte com a base 100. Per la qual cosa no hi
ha cap informació econòmica.
Aquesta pregunta també es va incloure com resposta en l’anterior document de
Preguntes i Respostes, concretament la pregunta i resposta 11 del dia 5 de maig de 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREGUNTA 4.- Tenim un dubte respecte al sistema de pagament automatitzat que
demanen com a millora per a la cafeteria de personal, no entenem si lo que valoraríeu
positivament es que fiquessin una màquina a l'exterior de cafeteria expenedora de
tiquets, o el fet de que el personal pugui tenir una tarja moneder.
RESPOSTA 4.- Les empreses han de fer la proposta d’un sistema de pagament i el CSA
valorarà
quina
proposta
s’adequa
més
a
les
necessitats
del
centre.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

