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.- Respecte aquesta licitació, al sobre B hem de incloure un projecte previ
per a la implantació del sistema de Línia Freda.
Al sobre C, de obertura posterior, es valora el compromís d’assumir l’execució i la
implantació del projecte de línia freda. És correcte?
No s’estarà donant, al sobre B, informació pertanyent al sobre C?

RESPOSTA 1.- Al sobre B s’ha d’incloure un projecte tècnic d’implantació del sistema de línea
freda, sense cap xifra econòmica. Aquest es valorà com a criteri tècnic susceptible de judici de
valor, tal com es detalla a l’apartat 9 del PPT i en el punt 19.2.a) 6 del QCT.
Al sobre C es valorarà el compromís de l’execució del projecte, és a dir l’assumpció del cost
d’implementació per part de l’empresa adjudicatària, i es valorarà com a millora, tal com es
detalla al punt 11.4.1 del PPT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREGUNTA 2.- Respecte de la correcció dels annexos publicada al perfil del contractant
del CSA 4/14 per al “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”, ens sembla que encara hi ha algun error.
Per exemple, a l’annex 1:
Els esmorzars, l’import total màxim 10% IVA inclòs entenem que seria 73.562,40 €
Els dinars, l’import total màxim 10% IVA inclòs entenem que seria 179.789,00 €
Els sopars, l’import total màxim sense IVA entenem que seria 140.980,00
Els sopars, l’import total màxim 10% IVA inclòs entenem que seria 155.344,00 €
Això mateix ens passa amb la resta d’annexes que fa referència a preus i imports totals
màxims.
RESPOSTA 2.- S’adjunta annex 1 corregit. El problema era el número de decimals utilitzat.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREGUNTA 3.- En relación a las inversiones de la implantación de línea fría, del nuevo
horno y de la remodelación de las cafeterías, sería posible incorporar en la propuesta
económica un plan de amortización por la duración del contrato? Si fuera posible, se
podría hacer en un periodo de 6 años (4+2) o sólo de 4 años?

RESPOSTA 3.- No hi ha pla amortització, assumeix el cost l’empresa adjudicatària.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREGUNTA 4.- Comprovant la fórmula de puntuació econòmica.
Si apliquem el que diu el plec:

B1: % baixada de la oferta a valorar compresa entre el 0% i el 1,5% (4 pts per cada 0,5%,
màxim 12)
B2: % baixada de la oferta a valorar compresa entre el 1,5% i el 4% (4 pts per cada 0,5%,
màxim 20 pts)
B3: % baixada de la oferta a valorar compresa entre el 4% i el 6% (0,5 pts per cada 0,5%,
màxim 2 punts)
B4: % baixada de la oferta a valorar que excedeixi el 6% (0,01064 pts per cada 1%, màxim
1 punts)
P= Puntuació final per Oferta
P=(12x(B1%/1,5%))+(20x(B2%/2,5%))+(2x(B3%/4%))+(1x(B4%/94%))
En una simulació de varis tipus de baixada quedaria com segueix:
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En el supòsit de baixada del 6%, la fórmula hauria de sumar la puntuació màxima de 34
punts, és a dir: 12+20+2.
No suma així per què és impossible assignar dos punts a la fórmula (2*(2%/4%), sempre
donarà 1.
En el 3er tram, ... no hauria de ser la fórmula: (2*(B3%/2%))? D’aquesta manera en el cas
de baixada de 6%, a la diferencia del 2% respecte al 4% se l’hi podrien assignar 2 punts,
que és la puntuació màxima per aquest tram, o sigui que els supòsits E a H que he fet
quedarien:
(12*(1,5%/1,5%))+(20*(2,5%/2,5%))+(2*(2%/2%))+(1*(0%/9
EMPRESA
Baixada 6% 34,000
4%))
E
EMPRESA
(12*(1,,5%/1,5%))+(20*(2,5%/2,5%))+(2*(2%/2%))+(1*(1%/
Baixada 7% 34,011
F
94%))
EMBRESA Baixada
(12*(1,,5%/1,5%))+(20*(2,5%/2,5%))+(2*(2%/2%))+(1*(9%/
34,096
G
15%
94%))
EMBRESA Baixada
(12*(1,,5%/1,5%))+(20*(2,5%/2,5%))+(2*(2%/2%))+(1*(94%
35,000
H
94%
/94%))

RESPOSTA 4.- Efectivament hi ha un error en la fórmula que consta en la valoració de l'oferta
econòmica, per la qual cosa la fórmula corregida seria:

P=(12x(B1%/1,5%))+(20x(B2%/2,5%))+(2x(B3%/2%))+(1x(B4%/94%))
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREGUNTA 5.- Donat que ens hem de fer càrrec de les inversions de remodelació de la
cafeteria i de la implantació de la línia freda, en quin sobre hem de presentar l’import de
la inversió, i quin es el termini d’amortització de dites inversions?

RESPOSTA 5.- Es convenient que indiqueu l’import total d’inversions a realitzar en el sobre C,
ha on adjuntareu el detall de les inversions així com un taula d’amortització a 4 anys.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREGUNTA 6.- ¿Nos podrían poner un ejemplo del funcionamiento de la fórmula del
canon variable?
RESPOSTA 6.- La fórmula esta explicada en el QDT. Conceptualmente nos tenéis que indicar
el importe de facturación de cafetería (con las limitaciones que indica el PPT) - X1 - a partir del
cual nos podéis ofrecer un 8% de canon y lo mismo en las maquina expendedoras (X2).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

