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ACORD D’ADJUDICACIÓ DE L’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). 
 
2022-006 AC. MARC SERVEI DE CÀTERING (2 LOTS) 
 
LOT 1: Begudes 
 
Vistes les propostes presentades en el present procediment de licitació i la conseqüent PROPOSTA 
D’ADJUDICACIÓ realitzada per la Mesa de Contractació en acta de data 22 de març de 2022, a 
continuació detallem les puntuacions per ordre decreixent, d’acord amb els diferents criteris de valoració 
establert als plecs:  
 
 

QUADRE DE PUNTUACIONS 
     50% 50%   
Classificació Ofertes presentades: Oferta 

econòmica  Valoració 
Econòmica 

Aspectes 
Tècnics     

   BI IVA (10%) TOTAL         TOTAL 

1 Servei d’Àpats, S.A. 40.000,00 € (*)   50 50 100 

(*) L’IVA aplicable en els aliments és el tipus reduït del 10%. 
 
En data 25 de març de 2022, l’òrgan de contractació de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – 
Institut de Recerca (VHIR) va requerir al licitador Servei d’Àpats, S.A. amb nº d’identificació fiscal 
B58703240 la documentació necessària per tal d’elevar l’adjudicació de l’acord marc per a l’homologació 
de fins a tres (3) proveïdors / empreses, per lot, del servei de càtering per els actes organitzats per el 
VHIR que es duguin a terme a les seves instal·lacions, de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - 
Institut de Recerca (VHIR), dividit en dos (2) lots – (LOT 1). Que així mateix, l’empresa proposada ha 
acompanyat dins de termini la totalitat de documentació requerida a tal efecte en data 06 d’abril de 2022. 
 
I en ús de les facultats que tinc atorgades com a òrgan de contractació per la Fundació Hospital 
Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR), de Barcelona, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Elevar l’adjudicació l’acord acord marc dividit en 2 lots per la prestació del servei de càtering 
destinat de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), a la següent 
empresa: 
 

a) Adjudicatari:  
a. Nom o Raó Social: Servei d’Àpats, S.A. 
b. NIF: B58703240 
c. Domicili social: Carretera Reial, 122 baixos, (08960), Sant Just Desvern. 
d. Telèfon i Fax: 934194140 

 
b) Import d’adjudicació: fins a un màxim de “QUARANTA MIL EUROS” (40.000,00€), IVA exclòs, 

entre totes les empreses adjudicades, pels dos anys inicials del contracte, basant-se en la seva 
oferta econòmica de 1,35 € pel cafè, 1,00 € per l’aigua 50cl, 1,35 € per l’aigua 1,5L, 1,65 € pel suc 
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20cl, 1,65 € pel refresc 33cl, 0,12 € pel got gran, 0,10 € pel got petit, 0,07 € pel sucre sobre, i 1,40 
€ per la llet 1L. 

 
c) Termini d’execució: La prestació del servei objecte de la present licitació tindrà una duració inicial 

de dos (2) anys, amb possibilitat de prorrogar la prestació dels serveis per dos (2) anys més, 
d’any en any. 

 
Segon.- Notificar aquesta adjudicació tant al beneficiari de la mateixa, com a la resta empreses licitadores 
participants en el procediment de licitació. 
 
Tercer.- Publicar aquesta adjudicació al Perfil del Contractant (web) de la Fundació http://www.vhir.org, 
així com a l’apartat de contractació pública de la Generalitat de Catalunya 
https://contractaciopublica.gencat.cat. 
 
Quart.-  La formalització d’aquest contracte es durà a terme segons les especificacions contemplades a 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
 
 

                                                            Barcelona, a 11 d’abril de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ                                                                                                                     
Dr. Lluís Rovira Pato                                                                                                                            
Secretari de la Comissió Delegada                                                                                                       
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR) 

http://www.vhir.org/
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