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NÚM. EXPEDIENT: 2020-003 AC. MARC SERVEI DE CÀTERING (2 LOTS)  

 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

CONTRACTACIÓ HARMONITZADA – PROCEDIMENT OBERT 
 
ACORD MARC DIVIDIT EN 2 LOTS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CÀTERING 
DESTINAT A LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON - INSTITUT 
DE RECERCA (VHIR). 
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Clàusula 1ª. Objecte de la licitació. 

La present licitació té per objecte, mitjançant un acord marc, la contractació del servei de 

càtering per els actes organitzats per el VHIR que es duguin a terme a les seves 

instal·lacions. 

 

L’acord marc es divideix en dos lots, homologant-se un màxim de 3 empreses per lot: 

 

LOT 1: BEGUDES 

LOT 2: PACKS DE CÀTERING 

 

Pel que fa a la justificació de la necessitat del servei, el VHIR és una Fundació en la que, 

amb relació a la recerca i l’activitat científica, tenen lloc nombrosos seminaris, jornades 

científiques i cursos especialitzats formatius, on existeix la necessitat d’oferir algun 

refrigeri a les persones que hi participen. 

 

Tanmateix, el VHIR du a terme un seguit de reunions de caire institucional (com ara el 

anual meeting del SAB, les sessions del Consell Científic Intern, etc.) en les que és precís 

oferir menjar o snacks als assistents, de tal forma que es pugui optimitzar el temps de 

reunió (evitant fer una pausa prolongada i sense haver de desplaçar-se fora de les 

instal·lacions de l’entitat), garantint, al mateix temps, una adequada contenció de la 

despesa. 

 

 

Clàusula 2. Pressupost màxim de licitació. 

En aquesta licitació el valor estimat del contracte i el pressupost màxim de licitació no 

coincideixen. 

 

El pressupost total màxim d’aquest Acord Marc, pel primer any inicial,  s’estableix en 

“CENT VUITANTA MIL EUROS” (180.000,00€), al qual, si sumem l’import corresponent 

a l’IVA, “TRENTA-SET MIL VUIT-CENTS EUROS” (37.800,00€), fa un total de “DOS-

CENTS DISSET MIL VUIT-CENTS EUROS” (217.800,00€), 
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El pressupost queda desglossat de la següent forma:  

 

 El pressupost màxim del LOT 1, pel primer any inicial,  s’estableix en “DEU MIL 

EUROS” (10.000,00€), al qual, si sumem l’import corresponent a l’IVA, “DOS MIL 

CENT EUROS” (2.100,00€), fa un total de “DOTZE MIL CENT EUROS” 

(12.100,00€), 

 

 El pressupost màxim del LOT 2, pel primer any inicial,  s’estableix en “CENT-

SETANTA MIL EUROS” (170.000,00€), al qual, si sumem l’import corresponent a 

l’IVA, “TRENTA-CINC MIL SET-CENTS EUROS” (35.700,00€), fa un total de 

“DOS-CENTS CINC MIL SET-CENTS EUROS” (205.700,00€), 

 

 

Import establert per modificacions:  

S’estableix, d’acord a l’article 204 de la Llei 9/2017, la possibilitat de modificar l’import 

d’homologació de l’Acord Marc a l’alça, i fins a un 20% del pressupost total màxim de 

licitació, donat que sigui necessari incrementar el número de peticions.  Aquest import 

seria retribuït a l’empresa homologada de la mateixa manera i sota les mateixes 

condicions que regula el present plec, prèvia presentació de la factura per part de la 

corresponent empresa.  

 

D’aquesta forma, el valor estimat de la present licitació és de “QUATRE-CENTS 

TRENTA-DOS MIL EUROS” (432.000,00€), al qual, si sumem l’import corresponent a 

l’IVA, “NORANTA MIL SET-CENTS VINT EUROS” (90.720,00€), fa un total de “CINC-

CENTS VINT-I-DOS MIL SET-CENTS VINT EUROS” (522.720,00€), 

 

 

Clàusula 3. Durada de l’Acord Marc. 

La prestació d’aquests serveis objecte de la present licitació tindrà una duració inicial de 

un (1) any, prorrogable un (1) any més. En cas que sigui acordada la pròrroga per part 

de l’entitat contractant, serà obligatòria pel contractista, d’acord amb el que estableix 

l’article 29 de la LCSP. 
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Clàusula 4ª. Preus màxims i condicions del servei 
 
 
LOT 1: Preus màxims unitaris (per beguda).   
 
- Cafè: fins a màxim 1,35 € * 

-Aigua: fins a màxim 1,00 € * 

-Suc: fins a màxim 1,65 € * 

-Refresc: fins a màxim 1,65 € * 

 

*Preus que el licitador podrà millorar en la seva Oferta econòmica-Sobre C. 

 
Cal tenir en compte que en els anteriors preus màxims unitaris estan inclosos els 

següents costos: 

 

- Gots. 

- Quan es tracti de cafè: sucre i llet necessària. 

- Transport. 

- Lliurament i recollida si cal 

 
 
LOT 2: Preus màxims unitaris (per Pack).   
 
Els PACKS que poden ser sol·licitats seran els següents: 

 

- Coffe break bàsic: fins a màxim 3,80 € * 

 Un cafè, un te, una aigua i un suc. 

 

- Coffe break dolç: fins a màxim 6,00 € * 

 Un cafè, un te, una aigua i un suc. 

 Assortiment de pastes dolces (3 peces). 

 

- Coffe break complet: fins a màxim 8,90 € * 

 Un cafè, un te, una aigua i un suc. 

 Assortiment de pastes dolces (3 peces). 

 Assortiment salat (3 peces) i una unitat de fruita fresca o postre dolç 
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-Àpat fred: fins a màxim 18,00 € * 

 Finger lunch simple fred (6 peces). 

 Una aigua o un refresc. 

 Un cafè o te 

 Una unitat de fruita fresca o una unitat de postre dolç 

 

-Àpat fred i calent: fins a màxim 24,00 € * 

 Finger lunch fred i calent (6 peces). 

 Una aigua o un refresc. 

 Un cafè o te. 

 Una unitat de fruita fresca. 

 Una unitat de postre dolç. 

 

*Preus que el licitador podrà millorar en la seva Oferta econòmica-Sobre C. 

 

Dins l’oferta tècnica, presentarà diferents opcions estàndards d’esmorzars/coffee break i 

de càtering. 

 

Cal tenir en compte que en els anteriors preus màxims unitaris estan inclosos els 

següents costos: 

 

- Elements necessaris per prestar el servei de càtering segons cada encàrrec (gots, 

safates, plats, estovalles, etc.) 

- Quan es tracti de cafè: sucre i llet necessària. 

- Transport. 

- Lliurament. 

- Recollida posterior dels elements del servei utilitzats i dels residus generats.(Si s’escau) 

- Costos addicionals que es puguin ocasionar.  

 

 

Per els dos lots, l’import màxim de licitació és un valor estimat. En cap cas, l'estimació del 

consum serà vinculant i el VHIR abonarà únicament les factures del servei realment 

prestat a l’empresa homologada adjudicatària de cada encàrrec, detallant en la factura els 

números d'albarà degudament signats per la persona que recepcionarà la comanda.  
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D’aquesta forma, l'import màxim de licitació per cada lot anirà extingint-se d'acord als 

encàrrecs que el VHIR realitzi a les diferents empreses homologades, sobre la base dels 

preus unitaris adjudicats en cadascuna d’aquestes.  

 

Una vegada formalitzat l’Acord Marc, l'empresa homologada no podrà canviar les 

característiques tècniques dels productes a subministrar, les condicions del servei i 

tampoc modificar / actualitzar els seus preus unitaris adjudicats.  

 

Qualsevol modificació de les característiques dels productes / servei haurà de ser 

prèviament autoritzada pel responsable assignat per part del VHIR.  

 

 

Clàusula 5. Característiques tècniques del servei: 

L’empresa homologada haurà de poder prestar, sota petició, un servei de càtering per a 

actes, cursos, reunions i seminaris que es celebrin dins les instal·lacions del VHIR.  

 

En concret, l’empresa homologada haurà de complir amb els següents requeriments: 

 

5.1. Gestió del servei 

-El servei de càtering s’haurà de prestar amb criteris de màxima eficiència, puntualitat i 

qualitat. 

 

-L’empresa homologada ha de garantir, un cop rebuda la sol·licitud per part del VHIR, que 

la tramesa de la seva proposta es realitzarà en el termini màxim des de dotze (12) hores. 

 

-Pel que fa a les sol·licituds urgents, l’empresa ha de disposar de la capacitat per atendre 

peticions en un termini màxim de dues (2) hores, comptades des de que es rep la petició 

fins al  lliurament del corresponent càtering (tot adaptant la proposta culinària en funció de 

la disponibilitat de l´empresa en aquell moment). 

 

-Finalment, destacar que la recollida dels elements del servei i residus generats (Lot 2), 

s’haurà de dur a terme en el termini màxim d´una (1) hora, des de la finalització prevista 

de la reunió/event. 
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5.2. Requeriments obligatoris 

-Els productes alimentaris/begudes servits per l’empresa homologada corresponent han 

de complir tot el que especifica la normativa vigent, han de ser de bona qualitat, tenir el 

registre corresponent, l’etiquetatge segons normativa i han d’estar ben manipulats. 

 

-L’empresa homologada en qüestió serà l’únic responsable de les alteracions que puguin 

patir els productes alimentaris o de les conseqüències per a la salut dels usuaris que 

puguin derivar-se’n. 

 

-L’empresa homologada resta obligat a posar en coneixement de VHIR les inspeccions 

sanitàries realitzades per òrgans competents i a transmetre en un termini de 24 hores els 

informes i actes rebuts.  

 

- El VHIR es reserva el dret a realitzar, si ho creu convenient, revisions de qualitat i 

enquestes als empleats del contractista i usuaris, sobre els productes o serveis, que 

podran servir com a indicadors del compliment del servei. 

 

-En cas que s’imposin sancions, seran a càrrec de l’empresa homologada en qüestió.   

 

-L’empresa homologada ha de garantir que disposa de diferents opcions dietètiques 

especials per persones amb al·lèrgies, intoleràncies alimentàries o dietes de qualsevol 

mena. 

 

-La sostenibilitat ambiental és un factor important. L’empresa homologada serà 

responsable de la recollida dels elements utilitzats en el servei (gots, safates, plats, etc.), 

de la recollida selectiva dels residus sòlids que el funcionament del servei generi, així 

com de les despeses que es puguin ocasionar. 

 

 

Clàusula 6. Confidencialitat, Protecció de Dades de Caràcter Personal, i Propietat 

Intel·lectual 

Sense perjudici del que disposa la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, 

protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat, l’empresa que resulti 

homologada del present procediment de licitació, es comprometrà expressament, a no 
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donar la informació i/o dades proporcionades per el VHIR, o qualsevol ús no previst en el 

present Plec, i/o expressament autoritzat per el Cap de la Unitat assignat.  

 

L’empresa homologada de l’Acord Marc que es derivi del present procediment de licitació, 

haurà de fer extensives als empleats que adscrigui al servei, les obligacions contingudes i 

assumides per l’empresa homologada, en referència a la confidencialitat, propietat 

intel·lectual i protecció de dades, en particular les relatives al secret, la reserva y 

confidencialitat de tota la informació que en virtut del servei pugui tenir coneixement. 

S’entendran cedits en exclusiva a favor del VHIR a tot el món, per al temps màxim 

establert en les lleis i/o tractats internacionals vigents que resultin d’aplicació i per a la 

seva explotació a través de qualsevol format i/o modalitat d’explotació, tots els drets, 

inclosos els d’explotació sobre qualsevol descobriment, invenció, creació, obra, 

procediment, idea, tècnica, dibuix, disseny, imatge o qualsevol altre dret de propietat 

intel·lectual o industrial generat, plantejat o adquirit com a conseqüència de la tasca 

desenvolupada per l’empresa homologada de l’Acord Marc que es derivi del present 

procediment de licitació (en endavant, “Propietat Intel·lectual i/o Industrial”), i que derivin 

directa o indirectament de la relació entre VHIR i l’empresa homologada de l’Acord Marc 

que es derivi del present procediment de licitació. 

 

L’empresa homologada de l’Acord Marc que es derivi del present procediment de licitació 

s’obliga a informar al VHIR de qualsevol descobriment, creació, invent, idea o qualsevol 

altre element que constitueixi o sigui susceptible de constituir un dret de Propietat 

Industrial i/o Intel·lectual i que desenvolupi parcial o totalment durant la vigència de 

l’Acord Marc que es derivi del present procediment de licitació.  

 

En el supòsit de que l’empresa homologada de l’Acord Marc que es derivi del present 

procediment de licitació descobrís o desenvolupés qualsevol creació de propietat 

intel·lectual o industrial, s’entendrà que l’esmentat descobriment o desenvolupament 

constitueix informació confidencial del VHIR. 

 

L’empresa homologada de l’Acord Marc que es derivi del present procediment de licitació 

s’obliga a signar tots aquells documents públics i/o privats que siguin necessaris, a lliure 

discreció del VHIR, per a permetre l’acreditació de la titularitat del VHIR o l’adequada 
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protecció dels referits drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial a favor de la mateixa o 

de qualsevol tercer designat per aquest. 

 

L’empresa homologada de l’Acord Marc que es derivi del present procediment de licitació 

autoritza al VHIR per a la transformació, modificació, publicació, comunicació pública i 

explotació per qualsevol mitjà de les obres que desenvolupi com a conseqüència de la 

execució del contracte que es derivi del present procediment de licitació.  

 

 

Clàusula 7. Criteris d’adjudicació 

Els criteris que a continuació s’indicaran, s’avaluaran mitjançant judicis de valors i 

s’aplicaran al contingut del sobre nº 2: 

 

Característiques qualitatives i tècniques del servei.-  MÀXIM 50 PUNTS. 

 

LOT 1: 

1. Memòria tècnica i organització: ....................................................................... 35  punts 

 Ajustament als requisits i característiques tècniques dels serveis descrits a la 

Clàusula 5 del present plec. 

 Organització i mitjans per a dur a terme els esmentats serveis. 

 

2. Millores addicionals: ........................................................................................ 15  punts  

 Compromís social de l’empresa (fins a 5 punts). 

 Condició de centre especial de treball (CET) de l’empresa (fins a 5 punts). 

 Utilització de gots, plats, safates, entre d’altres, sostenibles, evitant al màxim la 

generació de residus de plàstic (fins a 5 punts). 

 

 

LOT 2:  

1. Memòria tècnica i organització: ....................................................................... 30 punts 

 Ajustament als requisits i característiques tècniques dels serveis descrits a la 

Clàusula 5 del present plec. 

 Organització i mitjans per a dur a terme els esmentats serveis. 
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2. Millores addicionals: ........................................................................................ 20 punts  

 Compromís social de l’empresa, que haurà de justificar documentalment de forma 

motivada. (fins a 5 punts). 

 Condició de centre especial de treball (CET) de l’empresa (fins a 5 punts). 

 Utilització de gots, plats, safates, entre d’altres, utilitzats per prestar el servei de 

càtering, que no siguin de plàstics sinó sostenibles, per tal d’evitar al màxim la 

generació de residus. (fins a 5 punts). 

 Subministrament de productes alimentaris de proximitat. (fins a 2,5 punts). 

 Presentació de diferents opcions de menú en funció de l’estacionalitat/temporada 

de productes. (fins a 2,5 punts). 

 

 

 

 

 

 

 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ                                                                                                                     
Dr. Lluís Rovira Pato                                                                                                                            
Secretari de la Comissió Delegada                                                                                                       
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron- Institut de Recerca (VHIR) 
 


