Expedient: 805/2020 – Lot 3: Lactis, iogurts i altres derivats
Tipus de contracte: Subministrament
Objecte: Contractació oberta per l’adquisició i subministrament anual de productes alimentaris pel campament
de la Victòria, gestionat per l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), durant l’any 2020.
Òrgan de contractació: Institut Balear de la Joventut
Número de Contracte: OBERT 5/2020 – 3

Contracte del Lot 3: Lactis, iogurts i altres derivats de la licitació corresponent a
l’expedient 805/2020 per l’adquisició i subministrament anual de productes alimentaris
pel campament de la Victòria, gestionat per l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE),
durant l’any 2020.
Parts
Marta Carrió Palou, directora general d’Infància, Joventut i Famílies, presidenta de l'Institut
Balear de la Joventut, en virtut del Decret 51/2019, de 5 de juliol, pel qual es disposa el
nomenament dels alts càrrecs i directors generals de les conselleries de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears , i en exercici de les funcions establertes a l’art. 6.2.j
del Decret 32/2006, de 31 de març, pel qual es regula l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE)
amb domicili al carrer de l’Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears) 07010 de Palma i amb CIF
Q0700516H.
Bartolomé Simonet Valens amb DNI 42974852L en nom i representació de Pemija S.L. amb
CIF B07502271, segons escriptura d’acords socials de 24 d’octubre de 2008, atorgada davant
el notari Alberto – Ramon Herran Navasa, validada per l’IBJOVE.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat legal suficients per formalitzar el
present contracte, els antecedents i clàusules del qual són:
Antecedents
1. El dia 9 de gener de 2020 mitjançant la memòria justificativa s’exposa la necessitat de
l’adquisició i del subministrament anual de productes alimentaris pel campament de la
Victòria gestionat per l’Institut Balear de la Joventut durant l’any 2020.
Aquesta contractació inclou els següents 6 lots:
• Lot 1: Fruita i verdura.
• Lot 2: Pa i derivats.
• Lot 3: Lactis, iogurts i altres derivats.
• Lot 4: Carnis.
• Lot 5: Ultramarins.
• Lot 6: Congelats.
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2. La corresponent reserva de crèdit es certifica el dia 23 de gener de 2020, per un import
màxim de licitació de 175.472,06 € (IVA i modificat exclòs), que es destinarà a l’objecte
d’aquesta contractació durant l’any 2020.
3. Mitjançant la Resolució d’inici signada en data de 23 de gener de 2020 es resol promoure
una contractació oberta mitjançant varis criteris d’adjudicació d’acord amb els articles que
van del 156 al 159, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. El
procediment obert permet a tot empresari interessat presentar una proposició, quedant
exclosa qualsevol negociació entre els licitadors amb capacitat per la presentació de
proposicions.
4. El dia 24 de gener de 2020, s’aprova l'expedient de contractació mitjançant procediment
obert de l’adquisició i subministrament anual de productes alimentaris pel campament de la
Victòria gestionat per l’Institut Balear de la Joventut durant l’any 2020, per una despesa
màxima de 175.472,06 € (IVA i modificat exclòs).
El pressupost base de licitació (IVA exclòs) de la contractació de referència es distribueix de la
següent manera:
•
•
•
•
•
•

Lot 1. Fruita i verdura: 19.229,67 €.
Lot 2. Pa i derivats: 13.384,22 €.
Lot 3. Lactis, iogurts i altres derivats: 18.828,14 €.
Lot 4. Carnis: 25.452,68 €.
Lot 5. Ultramarins: 48.253,15 €.
Lot 6. Congelats: 50.324,20 €.

També s’ aproven el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que han de regir dita contractació.
5. El dia 20 de maig de 2020, l’òrgan de contractació va resoldre adjudicar el Lot 3: Lactis,
iogurts i altres derivats del contracte per l’adquisició i subministrament anual de productes
alimentaris pel campament de la Victòria, gestionat per l’Institut Balear de la Joventut
(IBJOVE), durant l’any 2020, a l’empresa PEMIJA S.L. amb CIF B07502271 per ser l’oferta que
presenta la millor relació qualitat preu, en els termes següents:
La seva oferta econòmica és

Edifici Palma Arena
C/ de l’Uruguai, s/n (07010 - Palma)
Tel. 971 17 89 65/971 17 89 40
contractacio@ibjove.caib.es

La proposta tècnica és

El criteri social és
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Clàusules
1. L’objecte del contracte és el Lot 3: Lactis, iogurts i altres derivats del contracte per
l’adquisició i subministrament anual de productes alimentaris pel campament de la Victòria,
gestionat per l’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), durant l’any 2020.
L’adjudicatari, PEMIJA S.L. amb CIF B07502271, es compromet a realitzar l’objecte del
contracte amb subjecció estricta a la seva oferta econòmica i a la seva oferta tècnica, en els
termes següents:
La seva oferta econòmica és
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La proposta tècnica és

El criteri social és

2. L’adjudicatari PEMIJA S.L. amb CIF B07502271 ha presentat compromís de complir amb les
condicions especials d'execució contemplades a l'apartat M del PCAP.
3. El preu del contracte és d’un màxim de 18.828,14 € (IVA exclòs).
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L’adjudicatari facturarà a l’IBJOVE mensualment segons els albarans presentats per aquest
dins aquest termini. L’institut pagarà, segons la normativa de pagament a proveïdors de la
CAIB, dins els 30 dies següents a l’acceptació de la factura.
4. El termini d’execució total de l’objecte del contracte serà des de la signatura del contracte
de referència fins el 31 de desembre de 2020.
5. Si el contractista incompleix el termini d’execució per causes que se li puguin imputar,
l’òrgan de contractació pot optar per resoldre el contracte o imposar-li les penalitats
previstes en l’art. 192.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i
si n’és el cas en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
6. El contracte no es pot prorrogar.
7. D’acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars, la garantia definitiva del Lot
3: Lactis, iogurts i altres derivats és de 941,41 €, fet efectiva mitjançant una declaració
responsable de que la garantia definitiva es constitueix a través de retenció en el preu en la
primera factura presentada, o bé, en les successives factures fins arribar a l'import de la
garantia.
8. L’empresa contractista dóna la conformitat al contingut del Plec de Prescripcions
Tècniques i al Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regeixen el contracte (adjunt
a aquest contracte com a annexos 1 i 2, respectivament).
La quantitat corresponent al preu de contracte del lot establerta en el punt 3 és estimativa i
per un import màxim atès que, aquest dependrà de les necessitats del servei i de la demanda
dels usuaris del campament de la Victòria així com, del període d’obertura dins l’any 2020 i el
seu grau d’ocupació.
A més, cal dir, que els productes que integren la llista de l’annex de l’oferta econòmica, no
són la totalitat dels productes que l’IBJOVE podrà sol·licitar per elaborar els seus menús
durant la vigència del contracte, és a dir, en podrà sol·licitar d’altres al preu que facturi
l’adjudicatari.
9. El contracte es pot modificar fins a un màxim del 20% del preu inicial del contracte, (IVA
exclòs), amb les condicions i termes prevists a la lletra T del quadre de característiques del
contracte del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
10. Ampliació del termini o suspensió del contracte com a conseqüència de la situació creada
per el COVID-19 o d’altra causa que produeixi un risc sanitari que produeixi la inviabilitat de
l’execució de l’objecte del contracte.
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a) Ampliació de termini del contracte
Si aquesta contractació no perd la seva finalitat com a conseqüència de la situació de fet
creada pel COVID-19 o d’altra causa que produeixi un risc sanitari però, l’execució del
contracte en els terminis previst ha esdevingut impossible pel COVID-19 i/o de les mesures
adoptades per l’Estat, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o els ajuntaments
respectius, (circumstància que haurà d’apreciar l’IBJOVE d’ofici o a sol·licitud del contractista),
s’ha de procedir de la manera següent:
L’IBJOVE davant aquesta situació podrà sol·licitar d’ofici a la part contractista l’ampliació de
termini per l’execució del contracte, sempre que justifiqui la inviabilitat provisional de
l’execució de l’objecte del contracte.
Per altra costat, si és el contractista que en el moment en què tingui constància de la
impossibilitat de complir amb els terminis establerts en el contracte, com a conseqüència del
COVID-19 o de les mesures adoptades per la Comunitat Autònoma per a combatre’l, s’ha de
dirigir a l’IBJOVE i, si s’escau, ha d’oferir el compliment dels seus compromisos ampliant el
termini d’execució.
Posteriorment, si es donen les circumstàncies exposades, l’IBJOVE ha d’emetre la resolució
d’ampliació de termini atorgant un termini addicional, com a mínim igual al temps perdut
pels motius esmentats en la petició del contractista, a no ser que aquest demani un termini
menor. En qualsevol cas aquesta modificació serà valorada prèviament per l’IBJOVE.
En qualsevol cas, la Resolució especificarà la modificació establerta del termini d’execució
inicialment aprovat. S’haurà de tramitar aquest d’acord amb la normativa pressupostària
d’aplicació a l’IBJOVE.
En aquests casos no procedirà la imposició de penalitats al contractista ni la resolució del
contracte.
En tot allò que no estigui previst a l’anteriorment exposat, ambdues parts es regiran per
l’apartat b) de l’article 205 de la Llei, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
Modificacions no previstes en el plec de condicions particulars administratives;
circumstancies imprevisibles.
b) Suspensió total o parcial del contracte
En el cas de què aquesta contractació perdi la seva finalitat o sigui impossible la continuació
de la seva execució com a conseqüència de la situació creada per el COVID-19, o d’altra causa
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que produeixi un risc sanitari, i/o de les mesures adoptades per l’Estat o la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears o els ajuntaments respectius, que produeixi la inviabilitat
provisional per la continuació de l’execució de l’objecte del contracte, l’IBJOVE podrà
suspendre total o parcialment el contracte.
En aquest sentit, l’IBJOVE comunicarà d’ofici a la part contractista amb un preavís mínim de 5
dies la suspensió total o parcial del servei, que es perllongarà fins que l’IBJOVE notifiqui el fi
d’aquesta, sempre durant la vigència de la contractació. En el cas contrari de què no s’aixequi
la suspensió esmentada, la contractació finalitzarà en la data prevista.
En el moment en que l’IBJOVE comuniqui la suspensió, aquesta es formalitzarà mitjançant
una Resolució que s’adjuntarà com un annex signat per ambdues parts al contracte.
En tot el que no estigui previst a l’anteriorment exposat, ambdues parts es regiran per
l’article 208 de la Llei, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, Suspensió dels
contractes.
11. Extingit el contracte, no es podrà produir en cap cas la consolidació laboral de les
persones que hagin realitzat els treballs objecte del contracte com a personal de
l’Administració contractant.
12. D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals
i garantia dels drets digitals, el contractista està obligat a mantenir el corresponent secret
professional i guardar respecte a aquella informació de caràcter personal a la qual es pugui
accedir com a conseqüència de l'execució del present contracte.
13. S'estableixen les penalitats específiques previstes a la lletra S del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
14. Les causes de resolució del contracte són les descrites en la lletra U del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
15. El contractista, amb submissió expressa a la jurisdicció contenciosa administrativa, se
sotmet en tot allò que no prevegin aquest contracte, els Plecs de Prescripcions Tècniques o el
de Clàusules Administratives Particulars, en els preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en el RD 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot
allò que no contradigui la LCSP, amb les especialitats establertes a la normativa sobre
contractació de la CAIB i, en general, a la resta de disposicions vigents en matèria de
contractació administrativa que siguin aplicables a aquest contracte, com també a les
normes tributàries, laborals, de seguretat social, de prevenció de riscs laborals, d’integració
social de persones amb discapacitat, en el seu cas i a la resta de compliment obligat.
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Com a prova de conformitat, signem aquest contracte.
Palma, 1 de juny de 2020
Per l’Institut Balear de la Joventut

Per Pemija S.L.

Marta Carrió Palou

Bartolomé Simonet Valens

42974852L
BARTOLOME
SIMONET (R:
B07502271)
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