MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE.
D’acord amb l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic que les entitats del sector públic, es fa constar que aquest contracte és
necessari per acomplir i dur a terme els fins institucionals de l’escola.
El servei de menjador cobreix una necessitat essencial del centre. Es tracta d’un
recurs educatiu de primer ordre. Aquest servei inclou l’àpat del migdia així com
l’atenció als usuaris i a les actuacions educatives en els períodes de temps lliure
anteriors i posteriors al dinar. En aquest sentit, és un àmbit idoni per educar els infants
en els hàbits saludables d’una dieta equilibrada, per fer-los adquirir rutines i hàbits
d’higiene i, sobretot, perquè guanyin en autonomia personal i millorin la socialització
amb altres companys i companyes.
Respon doncs a una inqüestionable necessitat tant des del punt de vista educatiu com
des del punt de vista d’atendre les necessitats de les famílies.
Les concretes prestacions a dur a terme es troben concretades en el plec de
prescripcions tècniques.
MOTIVACIÓ NO DIVISIÓ EN LOTS:
El present contracte no es divideix en lots atesa la naturalesa de gestió integral i
unitària de totes les àrees objecte del mateix, necessària per garantir la idoneïtat de la
prestació.
INSUFICIÈNCIA DE MITJANS:
En aplicació d’allò que disposa l’article 116.4 de la Llei 9/2017 de contractes del sector
públic, es declara que no existeixen en el Centre recursos humans ni materials per fer
front a l’objecte del present expedient ni tampoc resulta viable una ampliació dels
esmentats recursos.
PROCEDIMENT: Procediment obert.
Motivació: El procediment obert regulat en els articles 156 i següents de la LCSP es
configura com el més idoni per a portar a terme la present licitació, atès que permet la
presentació de tots els licitadors en uns termes amples, i a més esdevé el procediment
ordinari d’utilització preferent.
CONCEPTES QUE INTEGREN EL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
De conformitat amb l’article 116 de la LCSP, s’informa que el valor estimat inclou, a
més del pressupost del contracte, el de les possibles pròrrogues i l’import màxim
previst per a les possibles modificacions del contracte.
Els costos inclosos en el pressupost del contracte són els corresponents als paràmetres
que consten a la documentació del Decret de menjador vigent.

Els imports relacionats amb la prestació d’aquest servei hauran de respectar el Conveni
col·lectiu del sector del lleure així com el Conveni col·lectiu interprovincial del sector de
la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya vigents en cada cas.
CRITERIS DE SELECCIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA, I
TÈCNICA O PROFESSIONAL
Els licitadors han d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica i professional
mínima següent:
-

D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis
referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de
les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresa, ha de tenir un valor superior al d’una anualitat del contracte. En cas
que la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any
comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment
s’entendrà proporcional al període. S’acreditarà pels mitjans previstos a l’article
esmentat.

Justificació: La complexitat que suposa la prestació d’aquests
serveis porta a demanar una xifra anual de negocis mínima per tal de
garantir una solidesa financera necessària a l’hora d’executar el
contracte l’empresa licitadora per poder fer front a ajustaments i/o
desajustaments possibles en la prestació del servei.
-

D’acord amb l’article 90.1.a) LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos,
que l’empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l’any de superior
execució en el decurs dels últims 3 anys en serveis de naturalesa igual o
similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a
mínim igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte.
S’acreditarà pels mitjans previstos a l’article esmentat.

Justificació
La complexitat que suposa la prestació dels serveis, porta a demanar un
volum mínim de facturació en serveis similars a l’objecte del contracte per
tal de garantir una expertesa adequada en el desenvolupament de la
prestació.
Classificació: No obligatòria, però si es posseeix serveix per acreditar la solvència.
Justificació: la classificació demanda Indicada a l’apartat F2 del quadre de
característiques) correspon al grup i subgrup previstos per a la prestació d’aquest
servei, d’acord a l’article 37.1 del reglament general de la llei de contractes.
Justificació criteri d’adjudicació preu: Contribueix a l’obtenció d’una oferta
econòmicament més avantatjosa. Actua de manera proporcionada, ja que es combina
amb criteris que en conjunt puntuen més per tal de prioritzar l’obtenció d’un servei de
qualitat

Justificació restants criteris d’adjudicació emprats: Són criteris orientats a
optimitzar la prestació, garantint la qualitat del servei, i han de permetre l’assoliment de
l’eficiència i la màxima qualitat en la prestació.
Els criteris diferents del preu constitueixen la puntuació majoritària, atès que
l’objectiu prioritari és obtenir serveis de qualitat. Es pondera la coherència de la
proposta de les empreses.
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:
(Les esmentades a l’apartat O del quadre de característiques)
Justificació de la condició especial d’execució 1: respon a criteris de clàusula ètica
i de responsabilitat, i per tant contribueixen a fer una contractació plausible en els
termes que resulten dels continguts de l’esmentada clàusula, avalada des de la
Direcció general de contractació.
Justificació de la condició especial d’execució 2: Els continguts de l’oferta passen a
esdevenir una fonamental obligació contractual. Atès això, atribuir-li condició especial
d’execució incideix en la transcendència i en la seva eficàcia des del punt de vista de les
conseqüències contractuals d’un eventual incompliment.

