PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE
ADMINISTRATIU DE SERVEIS D´ELABORACIÓ I ENTREGA DE MENÚS DEL
CENTRE DE DIA DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR, CENTRE DE DIA I
MENJADOR SOCIAL DE SON CARRIÓ I PEL REPARTIMENT DE MENJAR A
DOMICILI
L’objecte del contracte són els serveis d´elaboració i entrega dels menús del Centre de
Dia de Sant Llorenç des Cardassar, Centre de Dia i Menjador Social de Son Carrió i
pel repartiment de menjar a domicili, procurant una alimentació adequada i menús
adaptats a les necessitats dels usuaris.
FORMA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA:
El contractista es compromet a :
Preparar menús per tots els serveis esmentats de dilluns a divendres. No es serviran
menús ni dissabtes, ni diumenges ni festius.
Els menús arribaran al Centre de Dia de Sant Llorenç a les 12:30 hores i al Centre de
Dia de Son Carrió a les 12:50 hores.
Els menús a repartir als domicilis es deixaran al Centre de Dia de Sant Llorenç a les
12:30 hores correctament preparats dins contenidors permesos pel repartiment. Als
centres de dia es serviran en gastrònoms. Els contenidors seran individuals, amb
estructura interna subdividida en compartiments que permetin els transport de menjar,
begudes i coberteria. Els compartiments han de poder allotjar a la vegada aliments
freds i calents amb tapa que tanqui hermèticament cada compartiment. Cada
compartiment ha de poder allotjar plats de 120mm de diàmetre com d’alçada de
60mm. Atès que els contenidors han d’ésser transportats amb el vehicle que disposa
l’Ajuntament no han de sobrepassar les dimensions de 440x380x120mm, amb un
màxim de 240gr de pes.
Els gastrònoms han de tenir tapa de silicona i han d’anar dins caixes .
Les caixes que han allotjar els gastrònoms no poden sobre passar les mesures de
718x480x427mm.. Han d’ésser de fàcil apilament dins les cuines dels centres de dia i
el control de temperatures no poden sobrepassar un augment del 0,5cº o la disminució
de 2cº des de l’origen fins a l’arribada als centres de dia.
S’oferiran tres tipus de menús segons les necessitats dels usuaris, els quals seran
aprovats i revisats pels serveis tècnics de l´Ajuntament o contractats per aquest.
Menú normal
Menú diabètic
Menú triturat
L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, per la seva banda, es compromet a
aportar els següents recursos:
-

Aportar el vehicle propi pel repartiment de menjar a domicili.

Serà funció dels Serveis Socials de l’Ajuntament:
 Donar d’alta i baixa als usuaris.
 Cobrament dels menús als usuaris a partir de dia 10 del mes següent.
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Repartiment dels menús als domicilis.
Control i inspecció del servei en tot moment.

Seran obligacions del contractista:
 L´el·laboració dels menús.
 Servir els menús
als diferents llocs de distribució en condicions
higièniques i a temperatura adequades. Els menús a repartir als
domicilis es serviran dins contenidors permesos pel repartiment mentre
que als centres de dia es serviran en gastrònoms.
 Amb dos mesos d’antelació el contractista haurà de presentar
mitjançant escrit signat per un dietista-nutricionista, metge especialitzat
o farmacèutic, una relació detallada dels menús a servir, per ser revisats
pel personal tècnic municipal.
 El contractista prepararà aproximadament 45 menús diaris.
 Neteja i manteniment dels contenidors, gastrònoms i caixes.
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