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12 de febrer del 2020Núm. 12

   Dipòsit legal: AND.2-2015

edicte
Edicte del 30-1-2020 pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva del concurs públic nacional per a la 
contractació dels serveis de cuina, restauració i cafeteries del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.

1. Objecte: adjudicació definitiva

2. Òrgan contractant

a) Identitat: Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
b) Data de l’acord del Consell Directiu: 30 de gener del 2020

3. Dades de l’adjudicació

a) Identitat de l’adjudicatari: Andorrana de Càtering, SA (Andorrana de Restauració)
b) Denominació: contractació dels serveis de cuina, restauració i cafeteries
c) Localització: Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
d) Preu dels serveis (preus unitaris amb impostos inclosos):

R1= Preus d’hospitalització / CSS el Cedre / Dietes per adolescents en rehabilitació comunitària

  Preu unitari amb taxes incloses
  CHA CSS
Esmorzar 2,09 € 2,05 €
Dinar 8,00 € 7,18 €
Berenar 1,17 € 1,03 €
Sopar 6,68 € 5,13 €
Supl. db 1 1,55 €  
Supl. db 3 4,00 €  
Ressopó 0,60 €
Dietes adolescents en rehabilitació comunitària 7,00 €

R2= Personal

Preu unitari amb taxes incloses
Esmorzar 1,78 €
Dinar 7,06 €
Sopar 7,06 €

R3 = Extres per a pacients del CHA i residents del CSS el Cedre

Preu unitari
mantega 0,086 €
vive soja 1l. 1,472 €
cacau monodosis 0,155 €
mel monodosis 0,113 €
sobrets d’oli 0,075 €
suc de taronja 1 l 0,865 €
suc de pinya 20 cl 0,278 €
palmeres 0,258 €

Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
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vichy 0,50l 0,783 €
vichy 1l 1,753 €

Preu unitari
iogurt 0,206 €
sobres vinagre 0,041 €
café descafeïnat 0,108 €
sucre (paquet 1kg) 1,339 €
biscotes amb sal 0,054 €
biscotes sense sal 0,054 €
camomila 0,054 €
menta 0,054 €
til·la 0,054 €
te 0,061 €
maria lluisa 0,054 €
crema - natilles 2,277 €
sal (paquet 1kg) 0,361 €
llet semi 0,818 €
galetes maria 0,065 €
magdalenes 0,517 €
aigua sense gas 0.33l 0,155 €
aigua sense gas 0.50 l 0,185 €
aigua sense gas 1.5 l 0,669 €
sacarina 0,022 €
sucre 0,032 €
potito 200 g 1,391 €
potito 130 g 1,205 €
papilles cereals 4,780 €
nidina “1” 400 grs 12,495 €
nidina “2” 400 grs 8,935 €
nidina “1” 900 grs 19,253 €
nidina “2” 900 grs 17,182 €
got de vi 0,618 €
aquarius 33 cl. 1,854 €
galetes integrals sense sucre 0,123 €
melmelada 0,172 €
melmelada sense sucre 0,172 €
sobrets de sal 0,054 €
suc de taronja 1 l 1,500 €
suc de taronja 20cl. 0,278 €
suc de poma 1 l 1,353 €
suc de poma de 20 cl 0,462 €
suc de préssec 1 l 1,722 €
suc de pressec de 20 cl 0,538 €
batut alimentari 0,785 €
compota poma 0,681 €
entrepans 3,000 €
gelat de gel 1,384 €
llet semi sense lactosa 1lt 1,753 €
vinagre de poma 1/2 lt 2,215 €
oli oliva 250ml 1,998 €
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R4= Serveis especials per al CHA i per al CSS

Preu unitari
coffe break matí (1a. opció) 5,23 €
coffe break matí (2a. opció) 7,32 €
coffe break tarda (1a. opció) 5,23 €
coffe break tarda (2a. opció) 4,18 €
aperitius (1a. opció) 9,41 €
aperitius (2a. opció) 9,41 €
aperitius (3a. opció) 9,41 €
còctels de menjar (1a. opció) 13,06 €
còctels de menjar (2a. opció) 16,72 €
còctels de menjar (3a. opció) 15,68 €
aperitiu de nadal (1a. opció) 24,04 €

Cànon d’explotació: 10% del cànon del CHA i del CSS sobre la facturació total de la cafeteria i restaurant.

e) Partides pressupostàries: 16310, 22790 i 57035
f) Termini d’execució: fins al 31 de desembre del 2020, prorrogable d’any en any fins a un màxim de quatre 
anys. La pròrroga es produirà automàticament si s’aprova la partida pressupostària pròpia d’aquesta con-
tractació en els pressupostos generals de l’Estat, i si es compleix qualsevol tràmit administratiu d’obligat 
compliment que derivi de la Llei.
Al final del termini de quatre anys, el contracte encara es podrà prorrogar anualment fins al màxim de 
dos anys més per acord entre adjudicatari i SAAS, i si es compleixen els supòsits del paràgraf anterior.
g) Forma d’adjudicació: concurs nacional (article 54.1. LCP, modificat segons la Disposició final tercera de 
la Llei 18/2019, del 15 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2019)
h) Procediment: obert
i) Modalitat de la contractació: ordinària
j) Edicte de licitació: BOPA núm.64, any 2019, del 24 de juliol del 2019

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, 30 de de gener del 2020

Joan Martínez Benazet 
President del Consell Directiu del SAAS
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