INFORME D’ADJUDICACIÓ RELATIVA AL PROCEDIMENT DE SERVEI
DE CÀTERING I CAFETERIA PALAU DE CONGRESSOS
El Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona, SA (EMDETSA),
en data 29 d’octubre de 2015, va aprovar el Plec de Clàusules Administratives particulars de l’Acord Marc per al
servei de càtering i cafeteria Palau Firal i de Congressos de Tarragona, situat al carrer Arquitecte Rovira, núm.2 de
Tarragona, les quals es publiquen al perfil del contractant www.palaucongrestgna.com
Als efectes, amb data 6 de novembre es va anunciar a través del BOPT la licitació per a la presentació de les
ofertes, d’acord amb el Plec de Clàusules Administratives
A data 23 de novembre quatre empreses han presentat davant les oficines de l’EMDETSA els sobres amb les
ofertes requerides.
A data 1 de desembre es convoca la mesa per l’obertura dels sobres A amb el següent resultat:
SOBRE A, de l’empresa MOON CATERING I SERVEIS corresponent a la documentació formal, es comprova si
presenta la documentació exigida, i és tot correcte.
SOBRE A, de l’empresa AG PLANNING EVENTS, SL corresponent a la documentació formal, es comprova si
presenta la documentació exigida, i s’acorda requerir a l’empresa per subsanació de la documentació presentada en
el termini establert en el Plec de condicions (art. 15). Posteriorment es presenta en termini.
SOBRE A, de l’empresa CUINAGESTIÓ, SLU corresponent a la documentació formal, es comprova si presenta la
documentació exigida, i és tot correcte.
SOBRE A, de l’empresa CONCESIONES DE RESTAURANTES I BARES,S.L corresponent a la documentació
formal, es comprova si presenta la documentació exigida, i és tot correcte.
A data 14 de desembre es va procedir a l’Acta d’Obertura del sobre B amb Mesa constituïda. A tal efecte només
l’empresa Cuina Gestió presenta oferta sobre el servei de cafeteria. Respecte al servei de càtering les 4 empreses
descrites presenten proposició.
L’informe de valoració d’aquestes pliques de data 17 de desembre de 2015 que es penja al perfil del contractant
determina les següents puntuacions sobre un total de 49 punts de l’apartat:
AVALUACIÓ DEL SERVEI DE CÀTERING
AG
PLANNING

CUINA
GESTIÓ

TOTAL PUNT 1

10
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TOTAL PUNT 2
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TOTAL PUNT 3

5

6

6

6

44,6

46,2
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PUNTUACIÓ TOTAL

MOON
GRUP
CATERING SOTERAS
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AVALUACIÓ SERVEI DE CAFETERIA
Puntuació
màxima
PUNTUACIÓ TOTAL

49 punts

CUINA
GESTIÓ
46

Seguidament es convoca mesa per a l’obertura del sobre C per al dilluns 21 de desembre a les 12.30h. Els resultats
de la mateixa són els següents:
SOBRE C, de l’empresa Moon Catering i Serveis, corresponent a la oferta econòmica, (documentació avaluable
automàticament, amb un import de 22 % € abans d’IVA.
SOBRE C, de l’empresa AG Planning Events, SL corresponent a la oferta econòmica, (documentació avaluable
automàticament, amb un import de 22,5 % € abans d’IVA.
SOBRE C, de l’empresa Concesiones de Restaurantes i Bares, SL, corresponent a la oferta econòmica,
(documentació avaluable automàticament, amb un import de 25% € abans d’IVA.
SOBRE C, de l’empresa Cuina gestió, SLU corresponent a la oferta econòmica, (documentació avaluable
automàticament, amb un import de 20% € abans d’IVA per al cas del càtering i 12% abans d’iva per la cafeteria.
S’emet informe a la mateixa data amb els següents resultats sobre els 51 punts que corresponen a l’apartat:
SERVEI DE CAFETERIA
Es presenta una única oferta que correspon a l’empresa CUINA GESTIÓ, SL amb un percentatge del 12%. Per tant
s’estima que la puntuació a aplicar-hi és la màxima per a l’apartat d’avaluació automàtica 51 punts.
SERVEI DE CÀTERING

per assolir el 20% 35 punts
per millora respecte al 20% 16 punts
TOTAL VALORACIÓ. 51 punts

AG
PLANNING
35
8,97
43,97

CUINA
GESTIÓ
35
0
35

MOON
CATERING
35
7,56
42,56

GRUP
SOTERAS
35
16
51

Seguidament es passa a agregar les magnituds corresponents als dos apartats per conformar en base 100 les
puntuacions per als dos procediments de cafeteria i càtering:
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PUNTUACIÓ FINAL SERVEI
CAFETERIA
CUINA
GESTIÓ
PUNTUACIÓ TOTAL sobre
100 punts

97

PUNTUACIÓ FINAL SERVEI DE CÀTERING
AG
CUINA MOON
PLANNI GESTI CATERI
NG
Ó
NG
88,57
81,2
89,06

TOTAL VALORACIÓ. 100 punts

GRUP
SOTER
AS
95,8

En conseqüència es proposa al Consell d’Administració seleccionar per al servei de cafeteria amb un import ofert a
l’empresa Guina gestió, SLU al ser l´única que n’ha presentat oferta.
Respecte al procediment del càtering, s’agreguen les puntuacions obtingudes en aquesta obertura a les descrites a
l’avaluació de servei, donant com a tres millors classificades les empreses Moon Catering i Serveis, Concesiones de
Restaurantes i Bares, SL, i AG Planning Events, SL, proposant-se al consell d’administració la selecció d’aquestes
tres.

Tarragona 21 de desembre de 2015.
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