
 
 
 

 

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’INSTAL·LACIÓ I 

EXPLOTACIÓ EN EXCLUSIVITAT DE LES MÀQUINES DE VENDING A LES INSTAL·LACIONS 

DEL CENTRE D’ALT RENDIMENT 

 

FETS 

Primer.- El Centre d’Alt Rendiment té la necessitat de contractar el servei d’instal·lació i explotació 

en exclusivitat de les màquines de vending expenedores de begudes no alcohòliques, aliments i a 

les seves instal·lacions.  

Segon.- El Consell d’Administració del Centre d’Alt Rendiment, en sessió de data 18 d’octubre de 

2018, va autoritzar l’inici de la present contractació. 

Tercer.- En data 19 de novembre de 2018 es van publicar les bases del servei a l’espai de la 

transparència de la web del CAR. 

Quart.-  En data 3 de desembre de 2018 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes. 

L’única empresa que ha presentat oferta per a participar és AB Servicios Selecta España, S.L. 

Cinquè.- S’ha analitzat l’oferta presentada destacant els aspectes puntuables següents: 

- Cànon ofertat: cànon fix anual de 14.800€, IVA exclòs. 

 
-Llistat de productes: és ampli en quan a varietat i amb diferents tipologies de cafè. 

S’especifica el proveïdor, la tipologia i el preu. 

-Relaciona els productes sense gluten i sense lactosa. 

-La màquina del suc de taronja natural està condicionada a un mínim de 100 gots 
mínim/setmanals. 

- Millores : ofereixen el subministrament d’ampolles d’aigua però no s’especifica el número 
exacte i subministren 10 fonts d’aigua amb el seu manteniment amb un màxim de 300 bidons 
de 18,9 l. a l’any. També proposen panelats i/o màquines personalitzades. 

  
 
 
 

 
 Sisè.- D’acord amb l’apartat 11 de les bases (criteris de valoració de les ofertes) i, segons la 

documentació aportada, les puntuacions resultants han estat les següents: 



 
 
 

OFERTA 
ECONÒMICA      
 (60 PUNTS) 

OFERTA TÈCNICA (12 PUNTS) MILLORES (28 PUNTS) 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

Productes addicionals 
Subministrament 
d’ampolles aigua 

33cl. 

Subministrament 
10 fonts d’aigua 

Aliments 
sense 
gluten 

Aliments 
sense 
lactosa 

Màquina de 
cafè 

(càpsules ) 

Màquina de suc 
de taronja 

natural 

60 2 2 2 
6 (condicionat a 

100 
gots/setmanals) 

8 20 100 

 

6. L’oferta presentada per l’empresa AB Servicios Selecta España, S.L. s’ajusta a les necessitats 

tècniques i econòmiques del servei demanat en el plec de bases de la contractació del servei. 

 

D’acord amb tot l’exposat, 

RESOLC 

Primer.- Adjudicar el contracte del servei de les màquines de vending del Centre a l’empresa AB 

Servicios Selecta España, S.L. per un cànon fix anual de 14.800 euros, IVA exclòs i d’acord 

amb la proposta tècnica i econòmica presentada per l’empresa, destacant expressament les 

millores ofertades a la mateixa. 

Segon.- Notificar aquesta resolució a l’empresa licitadora i que es publiqui simultàniament en 

l’espai de la transparència de la web del CAR. 

Tercer.- Formalitzar aquest contracte en el document corresponent. 

 

 

 

 

Signat digitalment a Sant Cugat del Vallès. 
El Director del Centre d’Alt Rendiment 
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