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Utilització de gots, plats, safates, entre d'altres, sostenibles, evitant al maxim la 
generació de residus de plastic (fins a 5 punts). 

Exposat !'anterior, s'indica a continuació la puntuació que s'ha assolit per cada sub-apartat: 

• Memoria técnica i organització: ............................................................ fins a 35 punts 

SERVEI D'ÁPATS, 
S.A. 

Ajustament als requisits i característiques técniques deis serveis 
descrits a la Clausula 4 del Plec de Prescripcions Técniques. 35 

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

PUNTUACIÓ TOTAL 35 

Justificació de les valoracions: 

L'empresa Servei d'Apats S.A. presenta la seva proposta ajustant-se completament als requisits del 
Plec de Prescripcions técniques. El detall de productes i serveis és satisfactori així com les condicions 
d 'execució deis mateixos. 
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• Millores addicionals: ........................................................................... fins a 15 punts 

SERVEI 
D'ÁP.ATS, S.A. 

Compromís social de !'empresa (fins a 5 punts). 5 

Condició de centre especial de treball (CET) de !'empresa (fins a 
5 5 punts). 

Utilització de gots, plats, safates, entre d'altres, utilitzats per 
prestar el servei de catering, que no siguin de plastics sinó 5 sostenibles, per tal d'evitar al maxim la generació de residus. (fins 
a 5 punts) 

PUNTUACIÓ TOTAL 15 

Justificació de les valoracions: Justificar les puntuacions atorgades a cada empresa 

L'empresa Servei d'Ápats S.A. demostra el seu compromís social de !'empresa en l'ambit de 
!'Agenda 2030 i deis Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), així com en política ambiental 
en el marc de la norma internacional ISO 14001:2004. També demostra que és una empresa 
conscienciada amb l'estalvi energétic i la política de zero residus. 

Altrament també demostra la seva condició de centre especial mitjangant un acord de col·laboració 
amb Formació i Treball per afavorir la formació i la inserció social de persones en situació de risc o 
exclusió social 

Finalment, en relació a l'ús de parament sostenible !'empresa Servei d'Apats S. A. manifesta fer ús 
d, eixovar d' un sol ús sostenible. 
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A continuació es detalla el quadre de puntuacions pel que fa a les ofertes técniques, el qual s'acabara 
de completar amb la part económica presentada per cada empresa, una vegada tingui lloc !'obertura 
pública del sobre nº 3, que sera el proper 22 de man; de 2022 a les 09:30 h, mitjan9ant Microsoft 
Teams amb l'eina de Sobre Digital, tal i com s'anuncia a les bases de la present licitació publicadas 
a la web del VHIR. 

LOT 1: Begudes 

Ofertes presentades: 

1 SERVEI D'ÁPATS, S.A. ¡ 

Oferta 
económica 

BI 

QUADRE DE PUNTUACIONS 

IVA TOTAL 

50% 
Valoració 

Económica 
Aspectes 
Tecnics 

50 

TOTAL 

 

Barcelona, 1 O de mar9 de de 2022. 

Sra. Lídia Alé Ruiz 
Secretaria Executiva 
Fundació Hospital Universitari 
Vall Hebron - lnstitut de Recerca (VHIR). 
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