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CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ EN EXCLUSIVITAT DE 
LES MÀQUINES DE VENDING EXPENEDORES DE BEGUDES NO ALCOHÒLIQUES, 
ALIMENTS I ALTRES  AL CENTRE D’ALT RENDIMENT ESPORTIU DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS (CAR) 
 

 
 
 
 
 

I. CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI 
 
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és el dipòsit de màquines automàtiques expenedores de begudes 
(fredes i calentes), no alcohòliques així com altres productes de caràcter alimentari de forma 
exclusiva en les instal·lacions del Centre d’Alt Rendiment. El dipòsit inclou la instal·lació de 
màquines expenedores d’autoservei, la seva gestió i el seu manteniment.  
 
Es pretén, a través d'aquest expedient, la posada a disposició de les persones usuàries del 
CAR d'una àmplia gamma de productes de qualitat a un preu òptim. 
 
La direcció de CAR considera necessària la prestació d'aquest servei i amb la publicació del 
present expedient pretén establir una sèrie de condicions de gestió, funcionament i control amb 
l'objectiu d'optimitzar la seva realització. 
 
 
2.- MAQUINES 
 
- Les màquines de vending hauran d’acceptar, com a mínim, les formes de pagament següents: 
efectiu (monedes/bitllets ) i targetes de crèdit (No s’admetran sobrecàrrecs/interessos). 
 
-Les màquines han d'incorporar un sistema de devolució dels diners per als supòsits 
d'inexistència de mercaderia o funcionament deficient.  
 
-Les màquines instal·lades contindran única i exclusivament els productes que designi el CAR, 
de comú acord entre les parts. 

 
-Es proposa que les màquines estiguin ubicades als espais que s’indiquin. No obstant això, 
l’empresa de vending podrà fer propostes alternatives en quant a l’espai d’ubicació, amb 
indicació dels motius que avalen les propostes de canvi. 
 
-Qualsevol canvi d’ubicació de les màquines durant la vigència del contracte, necessitarà 
l’autorització prèvia de la Direcció corresponent. 
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RELACIO DE LES MAQUINES I LA SEVA ACTUAL UBICACIÓ AL CENTRE 

 

MÀQUINES CAR SANT CUGAT 
 

UBICACIÓ MÀQUINA CAFÈ 
MÀQUINA 

SNACK/ FOOD 
MÀQUINA 
REFRESC  

MÀQUINA 
AIGUA 1,5L 

          
CAFETERIA  

1 ASTRO 1 SFERA FOOD 
1 DIAM 380/6 1 ARTIC 

  1 SFERA MIXTA  

    

    
    

HALL ENTRADA 1 KIKKO 1 SNAKKY 
  

 
  

        PAVELLÓ 
  

1 DIAM 220 1 ARTIC 

    
        NOU MÒDUL 1KIKKO 1 SNAKKY 

 
1 ARTIC 

    
        

INSTITUT 1KIKKO 
1 SNAKKY 

  
1 SNAKKY SLAVE 

          
SALA ENTRENADORS MÒDUL 1BRIO 3 BLUE  1  SNAKKY SLAVE  

  

          MÀQUINES VENDING 5 7 2 3 

MÀQUINA CANVI 1 

          TOTAL 18 

 
 

          
 
3.- PRODUCTES 
 
PROPOSTA DE PRODUCTES DE VENDING PEL CAR 
 

SNACKS SALATS 

Xips de verdures 
Xips de quinoa 
Corfa de llenties 
Patates fregides amb oli d'oliva 
Patates light 
Galetes salades 
Crackers integrals 
Llegums al forn 



 
 

3 
 

GALETES, TORTES I BASTONETS AL FORN 

Bastonets d'oli oliva 
Bastonets de tomàquet 
Bastonets amb formatge 
Bastonets integrals 
Bastonets amb llavors 
Bastonets amb olives negres 
Bastonets d'espelta 
Bastonets sense gluten 
Bastonets integrals amb sèsam 
Tortes d'arròs negre amb xocolata 
Tortes de blat de moro amb xocolata negra 
Barretes de cereals amb xocolates o iogurt o fruita 
Barretes de muesli 
Mini tortes de blat de moro 
Galetes senzilles de cereals 
Picos 
Regañàs 

XOCOLATA 

Xocolata negra> 70% 
Xocolata amb llet 
Xocolata negra i amb llet, amb fruita seca 

FRUITS SECS I FRUITA SECA 

Còctel de fruits i fruita seca variada 
Avellanes 
Ametlles 
Nous 
Anacards 
Nabius 
Barretes de fruita deshidratada 
Bossetes de fruita deshidratada 
Pastanaga baby crua 

 

PRODUCTES SENSE GLUTEN 

SUCS DE FRUTA I SMOOTHIES  

Sucs vegetals naturals 
Smoothies de fruites naturals 

REFRESCOS I AIGÜES SABORITZADES 

Aigua mineral natural 
Aigua mineral amb gas 
Beguda isotònica 
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MENJAR PREPARAT 

Sandvitxos 
Amanides 

MÀQUINA ESPECÍFICA DE BEGUDES CALENTES 

Cafè, te, cacau, infusions 

MÀQUINA ESPECÍFICA DE BEGUDES FREDES 

Refrescos de cola 
Refrescos de te 
Refrescos de taronja 

 
PRODUCTES EXCLOSOS DEL VENDING AL CAR : 
 

 Brioixeria: croissants, palmeres, ensaïmades, magdalenes, pa de pessic, pastissets 

 Bastonets de llavors fregits o al forn amb oli 

 galetes farcides 

 Xocolatines amb galeta o farcides 

 Caramels, llaminadures i afins 

 Snaks fregits, llevat dels que es detallen en la llista 

 embotits 

 iogurts 

 fruita fresca 

 Suplements energètics per a esportistes, excepte la beguda isotònica 
 
S’adjunta com a Annex, un llistat orientatiu de productes fins a la data en venda al Centre amb 
els preus unitaris corresponents. 
 

Qualsevol canvi o proposta  nova de producte haurà de ser de la mateixa qualitat i haurà d’estar 
supervisat i consensuat prèviament pel Departament de Nutrició del CAR que té com a funció la 
coordinació i seguiment de l’alimentació dels esportistes. 
 
4.- PREUS 
Pel que fa al preu dels productes, les empreses seleccionades, presentaran la seva oferta 
econòmica amb una proposta de llistat de productes amb els seus preus de venda al públic.  
 
Els preus tenen la consideració de globals, de manera que s'entén que comprenen el import 
dels serveis i quants impostos i taxes estiguin legalment autoritzats. L'IVA serà inclòs en els 
preus. 
 
 
5.- CONTRAPRESTACIÓ ECONOMICA 
El preu del present contracte el percebrà l’empresa adjudicatària directament dels usuaris del 
vending mitjançant les corresponents recaptacions. 
 
Durant la vigència del contracte, els preus podran ser objecte de revisió, prèvia aprovació de la 
direcció del Centre.  
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6.- DURADA 
La durada del present contracte serà de 2 anys, a partir del moment de la signatura del 
contracte. Arribat aquest termini, es podrà renovar automàticament per anualitats fins a un 
màxim de 5 anys, a menys que alguna de les dues parts notifiqui per escrit a l’altra part 
contractant el seu desig de rescindir el contracte amb una antelació de 60 dies a la finalització 
del contracte o de les corresponents pròrrogues.  
 
 
7.- CÀNON  
L’adjudicatari està obligat a satisfer un cànon com a contraprestació pel dipòsit de màquines 
expenedores i l’explotació d’aquestes. 
 
El cànon mínim es fixa en 12.000 euros anuals (IVA exclòs) i serà millorable per les empreses  
en l’oferta econòmica que presentin. 
 
L’import del cànon s’abonarà de forma fraccionada a l’inici de cada trimestre de l’any 
corresponent (3.000€ IVA exclòs/4 trimestres) i s’efectuarà l’abonament a un compte bancari 
que s’indicarà a l’empresa adjudicatària. 
 
 
8.- OBLIGACIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATARIA 
 
8.1.- Instal·lació i explotació. 
L’empresa adjudicatària es farà càrrec de tots el costos derivats de la instal·lació i explotació de 
les màquines expenedores, així com del manteniment, neteja i reparació de les màquines 
expenedores instal·lades. 
 
Així mateix es farà càrrec també del pagament dels impostos i taxes, de qualsevol tipus, 
derivades de l’explotació del servei. 
 
8.2.- Manteniment integral. 
L’adjudicatari es farà càrrec de tot el relatiu al manteniment, recaptació, reposició de producte i 
en general tot el relacionat amb el correcte funcionament de les màquines instal·lades. El CAR 
autoritza a l’empresa adjudicatària, perquè dins de l’horari laboral del Centre, pugui accedir a les 
seves instal·lacions personal seu per a realitzar les mencionades funcions. 
 
8.3.- Panelat. 
L’empresa adjudicatària haurà de dur a terme un panelat personalitzat de les màquines (per ex. 
fotos esport amb logo CAR). Els terminis i el disseny del panelat, s’acordaran de mutu acord 
amb la direcció del Centre  abans de la seva col·locació. 
 
8.4.- Obligacions laborals. 
El personal, que presti el servei de reposició, manteniment i reparació de les màquines 
expenedores, haurà d’anar degudament uniformat i identificat, i haurà de tenir el carnet de 
manipuladors d’aliments. 
El CAR no tindrà cap obligació amb aquest personal, assumint l’adjudicatari totes les 
obligacions que es derivin del desenvolupament del servei. 
 
L’empresa adjudicatària no podrà cedir o subcontractar les prestacions de servei del present 
contracte sense autorització prèvia de la direcció del CAR.  
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8.5.- Responsable del contracte. 
L’empresa adjudicatària nomenarà un interlocutor com a “persona responsable del contracte" 
que actuarà com a persona de contacte i personal amb el Centre. Haurà de comptar un número 
de telèfon i un correu electrònic d'atenció directa, que es farà servir com a mode de contacte 
amb l'empresa per a les comunicacions d'avisos i incidències. 
 
8.6.- L’empresa adjudicatària presentarà anualment un informe indicant el consum anual de 
cada producte així com els certificats de manteniment de les maquines. 
 
8.7.- Fulls de reclamació. 
L’empresa adjudicatària posarà a disposició del CAR els corresponents Fulls de reclamació 
oficials així com de suggeriments. 
 
8.8.- Compliment de normativa. 
Obtenció per part de l’empresa adjudicatària de totes les autoritzacions i llicències que es 
requereixin per a l'execució del contracte, així com el compliment de qualsevol altra obligació 
establerta en la normativa que li sigui aplicable. 
 
8.9.- Publicitat. 
Prohibició de publicitat a les màquines sense l’autorització prèvia de la direcció del CAR. 
 
8.10.- L'adjudicatari haurà de permetre la realització de controls i inspeccions periòdiques per 
part de la direcció del CAR. 
 
8.11.- Assegurança. 
Serà obligació de l'adjudicatari indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin, per si o per 
personal o mitjans dependents del mateix, a tercers com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l'execució del contracte. Així mateix, es farà responsable de la qualitat dels productes 
expedits per les màquines. 

L’empresa adjudicatària haurà de subscriure una assegurança de responsabilitat civil que 
cobreixi els riscos derivats del servei, amb, com a mínim, les cobertures i quanties següents: 

 Responsabilitat  Civil General – 600.000 € 

 Responsabilitat Civil Patronal – 600.000 € 

 Sublimit per víctima RC Patronal – 450.000 € 

Aquesta assegurança haurà d'estar vigent amb anterioritat a la formalització del contracte, i la 
presentació d'una còpia del mateix serà requisit per a aquesta formalització.  

8.12.- Assistència tècnica. 
El servei tècnic que ha de prestar l’empresa adjudicatària es considera important per a valorar la 
correcta execució del contracte. El seu correcte funcionament, la reposició del gènere amb la 
necessària periodicitat passen a ser requisits tècnics en aquests Plecs, i el seu compliment serà 
controlat amb rigor. 
 
Reposició de productes. L’estoc de productes i la periodicitat de la reposició han d’estar 
garantides en un termini màxim de 12 hores. L’empresa adjudicatària és responsable de 
controlar els estocs i reposar els productes exhaurits. Si no es poguessin reposar, l’adjudicatari 
els haurà de substituir, en el mateix termini, per uns altres de les mateixes característiques, i ho 
comunicarà al responsable del contracte del CAR. 
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Temps de resposta davant avisos per avaries. En cas que des del CAR  es detectés que una 
màquina es troba avariada, implica problemes de fuites, abocaments o males olors, o es troba 
visiblement no servides, es remetrà un avís urgent a la "persona responsable" del contracte que 
hagi designat l'empresa adjudicatària titular de la màquina. 
 
El termini màxim perquè l'empresa a la qual s'ha comunicat la incidència, es personi en les 
instal·lacions on s'ubica la màquina assenyalada, serà de 2 hores en dies laborals (des les 
08.00 h fins a les 18:00h) a comptar de la tramesa d'aquesta comunicació i de 24 hores en dies 
festius o diumenges. 
 
Les necessàries reparacions es realitzaran in situ, o bé, en cas que la incidència ho requereixi, 
es podrà traslladar la màquina, i en aquest cas, s'haurà de preveure la seva substitució per una 
altra d'iguals característiques durant el període de reaparició. 
 
 
8.13.- Protecció a la infància i a l’adolescència en contracte l’execució del qual impliqui el  
contacte habitual amb menors. 
En aplicació del que preveu la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de 
protecció a la infància i a l’adolescència el contractista ha d’adscriure a l’execució del contracte 
persones que no hagin estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la 
llibertat i indemnitat sexual per exercir professions, oficis o activitats que impliquin contacte 
habitual amb menors. L’incompliment d’aquesta obligació serà causa de resolució del contracte, 
sens perjudici de les altres conseqüències que legalment se’n derivin.  
 
A aquests efectes el contractista presentarà, a la persona designada com a responsable del 
contracte per part de l’òrgan de contractació, una declaració responsable en la que manifesti 
que disposa de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que 
s’adscriuran a l’execució del contracte, per exercir professions, oficis o activitats que impliquin 
contacte habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual. Aquesta declaració haurà de ser novament presentada pel 
contractista a l’esmentat responsable del contracte, sempre que s’incorporin noves persones en 
l’execució del contracte que es trobin en la referida situació. 
 
 
9.- DRETS I OBLIGACIONS DEL CENTRE D’ALT RENDIMENT 
 
El CAR  tindrà, en tot moment, la facultat de modificar el lloc d'ubicació de les màquines 
instal·lades i ordenar el seu trasllat a altres llocs que reuneixin les condicions necessàries,  
prèvia comunicació a l’empresa adjudicatària, sense que els adjudicataris tinguin dret a cap 
indemnització per aquest motiu.  
 
 
 

II. CONDICIONS PARTICULARS 
 
 
10.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR PER LES EMPRESES 
 
OFERTA ECONOMICA 
- Oferta Cànon fix.  
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OFERTA TÈCNICA 
- Llistat productes i relació preus unitaris. 
- Descripció general de les màquines :  

Model, tipologia i productes que inclouran en cadascuna de les màquines.  
Proposta de pla de manteniment, supervisió i reposició dels productes, neteja i personal 
destinat al servei. 

 
MILLORES  
Si s’escau, millores complementàries que vulguin aportar les empreses en la realització del 
servei amb una explicació de la seva implantació. 
Dins del sobre, es farà constar el correu electrònic i telèfon de contacte de la persona 
responsable la preparació de l’oferta, a efectes de comunicacions i notificacions. 
 
 
 
11.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES   
A continuació es descriuen els criteris de selecció i valoració de les ofertes. 
La puntuació màxima a obtenir pels licitadors serà 100 punts i es distribueix de la forma 
següent: 

 
OFERTA ECONÒMICA  (Puntuació màxima 60 Punts) 
 
Import Cànon fix ofertat : 
 

Oferta Cànon trimestral   X  60 
                          Millor Oferta Cànon trimestral 
 
L’oferta de cànon més elevada rebrà la puntuació màxima establerta. La resta d’ofertes que es 
trobin dins els paràmetres exigits, rebran una puntuació proporcional a la de la millor. El cànon 
ofertat pel licitador haurà de ser igual o superior a l’establert en l’apartat 7 del present 
document. En cas d’oferir un cànon inferior al mínim suposarà l’exclusió del licitador del procés. 
 
OFERTA TÈCNICA  (Puntuació màxima 12 Punts) 
 
Productes addicionals : Puntuació fins a 12 Punts. 
Es valorarà l’aportació de productes addicionals a partir de l’oferta bàsica establerts en el 
present document i Annex adjunt.  

 Aliments sense gluten...............................................   2 Punts 

 Aliments sense lactosa .............................................. 4 Punts 

 Màquina de cafè de qualitat (càpsules) ..................... 8 Punts 

 Màquina de suc de taronja natural .............................12 Punts 
 
 
MILLORES (Puntuació màxima 28 Punts) 
 
-Millora consistent en el subministrament d’ampolles d’aigua de 33cl per diferents 
esdeveniments organitzats al llarg de l’any pel CAR : S’atorgaran 8 punts. 
 
-Millora consistent en el subministrament, manteniment i reemplenament durant la 
durada del contracte de 10 fonts d’aigua a col·locar a diverses dependències  del Centre 
(a acordar amb la direcció del CAR), que dispensin aigua de forma gratuïta : S’atorgaran 
20 punts  



 
 

9 
 

12.- PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 
 
El termini de presentació serà des de l'endemà de la publicació d’aquestes bases al web del 
CAR fins al transcurs dels deu dies hàbils següents, es a dir, el dia 3 de desembre de 2018 a 
les 13:00 hores. 
 
La presentació de proposicions s'efectuarà presencialment mitjançant un sobre tancat al 
Registre General (Secretaria de Direcció),  a l’adreça següent: 
 
CENTRE D’ALT RENDIMENT 
Avinguda Alcalde Barnils 3-5, 08174 Sant Cugat del Vallès 
Tel. 93.589.15.72  
(Horari d’atenció al públic: de dilluns a dijous de 9:00 a 14:00h i de 15:00h a 17:30h i divendres 
de 9:00 a 14:00h) 
 
L'endemà de la finalització del termini assenyalat per a la presentació de proposicions, 
s’analitzaran les propostes presentades i es qualificarà la documentació rebuda. El resultat de 
l’adjudicació serà degudament comunicat mitjançant correu electrònic. 
 
En cas d’empat en la valoració de les ofertes, s’adjudicarà al licitador que hagi ofert un cànon 
més elevat, i en cas que el cànon ofertat sigui igual, es sol·licitarà als  licitadors que presentin 
nova oferta econòmica en sobre tancat, que millori a l’alça el cànon ofert inicialment, resultant 
adjudicatària la que oferti un cànon més alt.  En cas que continuï persistint l’empat, es resoldrà 
per sorteig. 
 
La persona física o jurídica que hagi realitzat la millor oferta, disposarà d’un termini màxim de 
deu dies hàbils per a signar el contracte davant el CAR, que es practicarà preferentment per 
mitjans electrònics. 
 
El resultat de l’adjudicació del contracte es publicarà al web del CAR detallant l’empresa i les 
condicions econòmiques de l’adjudicació. 
 
 
13.- VISTA INSTAL·LACIONS 
 
Durant el termini de presentació d’ofertes, es podrà sol·licitar la concertació d’una visita per tal 
de conèixer de primera mà les instal·lacions del Centre així com el lloc d’ubicació de les 
màquines pertinents. En aquest cas, s’haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça 
srubies@car.edu indicant el nom de l’empresa o persona física interessada  amb les dades de 
contacte. 
 
 
14.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
En tot allò no previst en aquest document regirà el Decret legislatiu 1/2002 i el Decret 323/1983. 
 
 
Signat  digitalment a Sant Cugat del Vallès pel director del CAR: 
 
 
 
 

mailto:srubies@car.edu
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ANNEX 1 
 

PRODUCTES VENDING ACTUALMENT EN VENDA 

 
BEGUDES CALENTES     Preu moneda 

 

     Cafè o beguda calenta 
  

0,60 € 
 

     BEGUDES I REFRESCOS     Preu moneda 
 

     Aigua 0,5L 
  

0,60 € 
 Aigua 1,5L 

  
1,00 € 

 Funciona Pascual 330 ml 
  

0,90 € 
 Yosport brick  

  
0,90 € 

 Suc brick 200 ml 
  

0,70 € 
 Suc enjoy 0,5 L 

  
1,10 € 

 Aquarius 0,5L 
  

1,50 € 
 Aquarius 33 cl 

  
1,00 € 

 Cocacola 33 cl 
  

0,80 € 
 Fanta 33cl 

  
0,80 € 

 Fanta 0,5L 
  

0,80 € 
 Kas 33cl 

  
0,80 € 

 Pepsi 33cl 
  

0,80 € 
 Trina 33cl 

  
0,80 € 

 Schweppes 33cl 
  

0,80 € 
 The pet 0,5 L 

  
1,40 € 

 Colacao pet 200 gr 
  

0,90 € 
 

     SNACKS     Preu moneda 
 

     Snack tipus "A" DOLÇ 
  

0,60 € 
 Snack tipus "A" SALAT 

  
0,60 € 

 Snack tipus "B" DOLÇ 
  

0,80 € 
 Snack tipus "B" SALAT 

  
0,80 € 

 Snack tipus "C" DOLÇ 
  

0,80 € 
 Snack tipus "C" SALAT 

  
0,80 € 

 Snack tipus "D" DOLÇ 
  

0,80 € 
 Snack tipus "D" SALAT 

  
0,80 € 

 Snack tipus "E" DOLÇ 
  

1,40 € 
 Snack tipus "E" SALAT 

  
0,90 € 
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Snack tipus "F" 
  

0,90 € 
 Snack tipus "G" DOLÇ 

  
1,10 € 

 Snack tipus "G" SALAT 
  

1,30 € 
 Snack tipus "H" 

  
1,40 € 

  
 
 

FRUITA     Preu moneda 
 

     Poma semideshidratada 30 gr 
 

1,70 € 
 Mango semideshidratat 30 gr 

 
1,70 € 

 

     CARAMELS      Preu moneda 
 

     Gominoles varies 
  

1,40 € 
 Caramels varis 

  
1,40 € 

 Xiclets 
  

1,30 € 
  

VARIS     Preu moneda 
 

     M-Joy Milka 
  

0,90 € 
 Kinder bueno 

  
0,90 € 

 Brioches salats 
  

2,00 € 
 Kit 

  
0,55 € 

 Sandwich dobles 
  

1,70 € 
 Pastelets de cacau amb llet cacaolat 

 
0,90 € 

 Special k xocolata negra 
  

1,20 € 
 Tuc original 21 gr 

  
1,00 € 

 Wafer pocket 50 gr sense gluten 
 

1,90 € 
 Cereal bar 25 gr sense gluten  

 
1,60 € 

 Petit biscotto 25 gr sense gluten 
 

1,50 € 
 Fette croccanti 27 gr sense gluten 

 
1,10 € 

 Barreta proteica taronja/xocolata 46 gr 1,60 € 
 Barreta proteica iogurt/poma 46 gr 

 
1,60 € 

 Barreta control day xocolata 44 gr 
 

1,60 € 
 Barreta control day iogurt 44 gr 

 
1,60 € 

  
 
 
Qualsevol canvi de producte haurà de ser de la mateixa qualitat i haurà d’estar supervisat i 
consensuat prèviament pel departament de Nutrició (Unitat de Ciències) del CAR que té com a 
funció la coordinació i seguiment de l’alimentació dels esportistes. 
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