
EXPEDIENT FPHP 1/14 

SERVEIS DE RESTAURACIÓ DE HOSTALERIA, DE NETEJA I ROBER I DE BUGADERIA DELS 
CENTRES GESTIONATS PER LA FUNDACIÓ HOSPITAL DE PUIGCERDÀ

Pregunta 1
A la residència hi ha 4 menjadors? El personal de cuina fa l'emplatat i recull la vaixella bruta per  
portar-la a cuina dels 4?  

Resposta 1
Efectivament el personal de cuina fa l’emplatat i recull la vaixella.

Pregunta 2
Es necessari que estiguin en el servei de dinar i el de sopar? 

Resposta 2
SI

Pregunta 3
I els esmorzars s'encarreguen les auxiliars? Nosaltres portem i recullim els carros? 

Resposta 3
Les auxiliars s’encarreguen dels esmorzars i l’empresa porta i recull els carros

Pregunta 4
Hi ha cafeteries? 

Resposta 4
NO, hi ha menjador laboral, tal com especifica el plec
 

Pregunta 5
Al concurs parleu de possibles inversions a cuina. Us referiu a la possibilitat d'incorporar maquinària  
nova, o també seria necessari fer obres? Ho pregunto perquè si creieu que es necessari fer obres,  
demanaria a algun industrial que m'acompanyes a la visita del dia 29. 

Resposta 5
Aquesta opció es un cop feta la visita, i que els licitadors ho han de valorar

Pregunta 6
També demaneu sistema de gestió informàtic. L'empresa actual es porta el seu i per lo tant s'ha  
d'implantar un de nou? Com es fa actualment el sistema de selecció de menú? 

Resposta 6
Es fa per el sistema informàtic de la mateixa empresa, es tindria que implantar de nou. 
 

Pregunta 7
Veig que valoreu el  fet  de que es pugui  utilitzar  la  cuina,  per  fer el  servei  per  altres centres,  i 
demaneu  una  compensació  econòmica.  Tenint  en  compte  que  només  l'empresa  actual  sap  el 



serveis que fa, com ho podem calcular? No ens podríeu facilitar  aquesta informació? Si sabem 
quants menús més podem fer cada dia, també ens ajudarà a ajustar el preu. 

Resposta 7
Actualment l’empresa fa servei de cuina al uns col·legis, des de la cuina de la Residència, aquests 
tema no tinc informació ja que no s’ha tancant l’any. 

Pregunta 8
La visita al centre està marcada pel dia 29, però podria ser un altre dia? Per exemple, demà al matí?  
 
Resposta 8
Es impossible demà dia 24
 

Pregunta 9
Sobre les inversions: Són obligatòries? Han de ser exactament com les que hi poseu a l'Annex 5  
pàgina 28 del Plec de Prescripcions Tècniques o poden variar? L'import de les mateixes pot ser 
superior? Què i com es puntua exactament aquest apartat? 

Resposta 9
Les inversions son a criteri dels licitadors  i es puntuaria en el apartat 4 de millores significatives a 
les condicions establertes

Pregunta 10
Quin número d'àpats hi ha a l'hospital antic exactament? És que ens sembla estrany que només hi  
hagi 365 pensions anuals de la comunitat i 30 àpats anuals del menjador de personal. És molt poc 
això. 

Resposta 10
El Hospital  la part de l’especialitzada ha passat al  Hospital  de Cerdanya per tal  motiu no hi ha  
pensions, ja que aquesta ja no es fa a la Fundació, només queda la de la comunitat de Religioses i  
personal

Pregunta 11
No adjunten als plecs Model d’Oferta Econòmica. Per tant, hem d’entendre que aportarem el nostre 
propi model. És correcte? 

Resposta 11
Els de restauració estan a la pàgina 20 del plec tècnic  de neteja a la pàgina 70

Pregunta 12
 Als criteris i barem de puntuació, indiquen que atorgaran 2 punts als preus dels extres. Atenent que 
el llistat d’extres compren un número extens d’articles, els preguem ens indiquin com aplicaran el  
barem: si fent el sumatori de tots els preus, fent la mitjana aritmètica o algun altre mètode? 

Resposta 12
Es farà per mitjana

Pregunta 13
En la pàgina 2 dels plecs admnistratius s’indica que “no s’admetran proposicions parcial que no 
comprengui la totalitat de serveis a prestar”. En canvi, a l’anunci a l DOGC i al Quadre de 
Característiques s’interpreta la possible concurrència per lots. Poden aclarir aquest aspecte?



Resposta 13
Tal com s’especifica a la clàusula primera del Plec de Condicions de Sol·licitud Pública: 

“No s’admetran proposicions parcials que no comprenguin la totalitat dels serveis a prestar o que no  
responguin als requeriments tècnics i de servei especificats en els Plecs.
L’objecte del contracte haurà de ser ofert en la seva totalitat, segons les especificacions recollides al  
present plec i al plec de prescripcions tècniques, essent totes elles obligatòries per a l’admissió de les  
propostes”.

Pregunta 14
Interpretem que cal presentar 1 únic sobre Administratiu (per tots el slots) i 1 segon sobre que inclou 
CONJUNTAMENT l’oferta tècnica i l’econòmica. És correcta la nostra interpretació?

Resposta 14
Tal com s’especifica a la clàusula vuitena del Plec de Condicions de Sol·licitud Pública s’ha de 
presentar  dos  sobres,  l’A  corresponent  a  la  documentació  personal  i  el  B  corresponent  a  la 
documentació tècnica i econòmica, el qual s’obrirà públicament el dia 16 de gener de 2015, a les  
12hores.

Pregunta 15
No hem sabut  veure  possibilitat  de  subscriure’ns  a  novetats  sobre  aquesta  licitació  al  web  del 
Consorci. Ens podrien indicar si és possible?

Resposta 15
No existeix cap sistema d’actualització  automàtica ni  de servei  de subscripció.  Quan publiquem 
alguna novetat, sempre referent a comunicacions, abans de la fi del termini d’ofertes, enviem, per 
deferència,  una  comunicació  en  format  de  correu  electrònic  a  tots  els  licitadors  que  han 
complimentat el formulari en el moment de descarregar-se la documentació de l’expedient.


