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PLEC TIPUS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS DE BAR-CANTINA

1. OBJECTE:
El contracte tindrà per objecte la gestió del servei de bar-cantina als locals del centre Institut
Carles Rahola, amb subjecció a les següents condicions:
L'adjudicatari haurà de presentar les següents relacions de preus:
Relació 1: Llistat de productes a servir obligatòriament que estan relacionats a l'annex A
d’aquest plec de prescripcions tècniques. El licitador presentarà oferta dins els preus unitaris
màxims que s'assenyalen pel centre. Els preus establerts en el plec de prescripcions
tècniques no podran ser superats per les ofertes que es presentin.
Relació 2: Llistat de productes lliures. En aquest document els adjudicataris podran incloure i
oferir els productes que estimin convenient no inclosos en l’annex A d'aquest Plec de
prescripcions tècniques, i tenint en compte les limitacions (tabac, alcohol, etc.) Es podran
oferir productes propis d'un servei de cafeteria, amb subjecció als preus que lliurement s'hagin
ofert.
En aquest llistat de productes lliures es valoraran propostes com: entrepans calents, pack de
productes de menjar i begudes, productes sense gluten, productes integrals...
A més, l'adjudicatari podrà oferir altres productes, sempre amb subjecció als preus que hagi
ofert prèviament.
En tot cas s'hauran de respectar les limitacions següents:
- No es podrà servir tabac ni begudes alcohòliques o excitants, ni tampoc begudes
energètiques.
- Es prohibeix la instal·lació de qualsevol tipus de màquina recreativa, de joc o similar.
- No es podrà servir cap tipus de llaminadures.
- No es podran vendre productes que no respectin els estàndards d’una dieta equilibrada i
adequada al públic adolescent.

2. CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI
El nombre de persones vinculades al centre educatius és d’unes 650 persones ,
aproximadament, entre alumnes, professors i personal no docent.
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La superfície del local càtering és de 47,6 m 2 i la del menjador de 159 m2 )
Aquest servei gairebé sempre només és utilitzat per l’alumnat.
Pel que fa referència als serveis, instal·lacions, elements, etc., cal tenir en compte les
premisses següents:
Els serveis disponibles seran: aigua potable, energia elèctrica, i clavegueram, sense perjudici
del pagament del cànon que s’estableix en aquest plec.
Els bar-cantina es lliurarà equipat d'acord amb l'inventari reflectit en l'annex B, autoritzant-se a
l’empresa adjudicatària a completar l’equipament necessari si fos el cas,sense que representi
cap despesa per a l’institut.

3. OBLIGACIONS
- Explotar els serveis d'acord amb allò que disposa o pugui disposar el contracte i els Plecs, la
legislació hotelera, laboral i d'altres aplicables al cas present.
-El bar-cantina s’obrirà cada dia de les 10:00 h fins les 10:25 h i de les 12:25h fins les 13:45 h
-Utilitzar els locals i desenvolupar els serveis objectes de contractació amb la finalitat de donar
bon servei al personal vinculat al centre.
-Obtenir els permisos i autoritzacions necessaris a fi i efecte d’exercir les activitat bar-cantina.
- Mantenir les instal·lacions i altres elements propietat de l’Institut en ordre i en perfecte estat
de conservació i funcionament durant la prestació del servei.
- Fer-se càrrec de la neteja total de les instal·lacions, mobiliari i escombraries que s’originin
amb motiu de la prestació del servei, les quals seran dipositades en bosses de plàstic al lloc
que el centre determini. Tindran especial cura en la neteja de la campana extractora,
essencialment dels filtres així com els fors i estris que es facin servir. Pel que fa a la gestió
selectiva de residus, caldrà complir la normativa vigent, inclosa la condició d’escola verda, que
demana, entre d’altres coses, una gestió responsable dels residus.
- Mantenir lliure d’obstacles i objectes els accessos i la via d’evacuació d’emergència.
-Exposar i respectar les llistes de preus autoritzades pel centre.
- Abonar tots aquells impostos, arbitris i gravàmens municipals, comarcals, provincials,
nacionals, estatals o de qualsevol índole, que afectin l’activitat objecte de la contractació. Els
documents acreditatius corresponents s’hauran d’exhibir a petició de la Direcció de l’Institut, i
si és el cas del Consell Escolar.
-Signar un document acreditatiu de l’inventari de tots els bens que es posin a la seva
disposició.
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- Col·laborar amb un import de 150 € l’any per tal de compensar les despeses per l'ús de les
instal·lacions i immobilitzat i pel subministrament d’electricitat, d’aigua i de clavegueram i de
residus, necessaris per al servei. Aquest pagament es farà efectiu el mes de desembre, just
abans de finalitzat el contracte. És revisable d’acord amb les circumstàncies
-El Departament és reserva el dret d’inspecció de la qualitat dels productes, el grau de
prestació dels serveis, i del compliment de la legislació d’higiene i sanitat.
-Un cop finalitzada la relació objecte del contracte , l’adjudicatari tindrà dret a retirar aquells
elements de la seva propietat que hagi incorporat posteriorment al començament de la
prestació dels serveis, deixant el recinte i les instal·lacions tal i com les va trobar en el moment
inicial.
4.- TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini d’execució comprèn des de l’1 de gener fins al 30 de desembre de 2017.
El bar-cantina estarà tancat durant els períodes de vacances escolars (Nadal, Setmana Santa,
i juliol i agost) i la resta de dies festius aprovats pel Consell Escolar

5.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.
5.1- L’òrgan d’adjudicació serà el Director de l’Institut.
5.2 El contracte s’adjudicarà directament a qualsevol persona física o jurídica interessada, que
compti amb capacitat d’obrar i amb l’habilitació professional necessària per a la realització de
l’objecte del contracte, i que obtingui la puntuació més alta en la valoració dels criteris
d’adjudicació que es relacionen en el punt 6 d’aquest plec.

6.-CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.
6.1- Preus dels productes: 35% de la puntuació.
6.2- Qualitat dels productes: 35% de la puntuació. Es valorarà la relació de productes, la seva
procedència, valorant el producte de proximitat. Es tindrà en compte el fet que hi hagi
suficients productes compresos dins l’etiqueta d’alimentació saludable, i el fet d’haver eliminat
el menjar escombraria, això inclou la brioixeria industrial, les galetes i altres productes amb
excés de sal, i tot tipus d’envasat no saludable.
6.3-Aspectes complementaris: 20% de la puntuació. Es valorarà la proximitat de l’empresa i
dels proveïdors (tant pel que fa als recursos immobles, com materials i logístics, així com
humans de la persona física o jurídica que es presenti), el tractament de residus, i
l’experiència professional en servei a col·lectivitats (forma de realització i organització dels
treballs, considerant el personal i els mitjans tècnics que s’utilitzaran).
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Annex A
Relació : Productes obligatoris i preus
ENTREPANS

Preu màxim (gran) (IVA Preu màxim
inclòs)
inclòs

Formatge

2,00 €

1,20 €

Pernil dolç

2,00 €

1,20 €

Pernil salat

2,30 €

1,30 €

Llonganissa

2,00 €

1,20 €

Vegetal(enciam,
tomata, tonyina,

2,10 €

Suplement
formatge
bocates

de
als

0,30 €

LOTS

Preu màxim (IVA inclòs)

Mini entrepà fred + refresc

2,00 €

Mini entrepà calent + refresc

2,50 €

Bocata gran fred+ refresc

2,80 €

Bocata gran calent + refresc

3,40 €

Mini entrepà fred + tetrabric

1,80 €

Mini
entrepà
tetrabric

calent

+ 2,20 €

Bocata gran fred + tetrabric

2,70 €

Bocata gran calent + tetrabric 3,00 €
BRIOXERIA

Preu màxim (IVA inclòs)

Croissant

0,90 €

Croisant xocolata

1,20 €

Donuts

0,85 €

Donuts xocolata

1,10 €

Altres

1,20 €

Entrepans
gluten

sense 2,90 €

Pizza pernil-formatge 2,00€

(petit) IVA
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FRUITA
LÀCTICS

FRESCA

I Preu màxim (IVA inclòs)

Taronja

0,60 €

Plàtan

0,60 €

Pera

0,50 €

Gots de fruita natural

2,20 €

Poma

0,50 €

Iogurt natural

0,60 €

BEGUDES

Preu màxim IVA inclòs)

Aigua 33 cl

0,60 €

Aigua de 50 cl

0,90 €

Sucs de taronja natural

1,50 €

Sucs de fruita

1,00 €

Refresc llauna

1,10 €

Coca-cola
cafeteïna

llauna

sense 1,10 €

Batut de xocolata

1,10 €

Cacaolat tetrabric

0,80 €
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ANNEX B

INVENTARI DE MATERIAL DEL BAR-CANTINA DE QUÈ DISPOSA EL CENTRE.

MATERIAL CANTINA (Menjador)
Material

Quantitat

Taules

12

Cadires

48

Taulell de 4,5 m x 2,5 m 1
(dispensador productes?)

MATERIAL CUINA
Material

Quantitat

Forn elèctric Orbegozo

1

Microones Orbegozo

1

Carret-cambrera amb rodes

1

Fogons elèctrics

2+ 1 vitroceràmica

Dipòsit elèctric aigua calenta

1

Taules

3

Pica aigua

1

Armaris

1

Cadires

2

Campana extractora

1

Cassoles

2

Plats postre

3

Gots duralex

10

Paelles

1

Escumadora

1

Sucrera

1

Tasses

3
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Cassola negra i blanca

1

Paelles a la Pedra Hispano 3
Suiza
Altres estris :culeres forquiles,
ganivets………….

