Concurs Públic 647/99-Màquines Expenedores de Begudes i Menjar als Centres de la UAB
Plec de Clàusules Administratives Particulars

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRÀ EL CONCURS
PÚBLIC 647/98 PER ADJUDICAR EL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS
CONSISTENT EN LA CONCESSIÓ DE L’ÚS DE DOMINI PÚBLIC PER A L’INSTAL·LACIÓ DE
MÀQUINES EXPENEDORES DE BEGUDES I MENJAR ALS CENTRES DE LA UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE BARCELONA.
I.- ELEMENTS DEL CONTRACTE
1.- Normes reguladores
El present contracte es regirà per les clàusules contingudes en aquest plec i per les que
s’estableixin en el contracte. Així mateix, regirà la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de
les Administracions Públiques (en endavant LCAP), i la restant legislació vigent en matèria de
contractació pública.
Supletòriament, seran d’aplicació les disposicions civils vigents en matèria d’obligacions i de
contractes.
2.- Objecte
Constitueix l’objecte d’aquest plec, l’establiment de les clàusules administratives particulars
referents a la concessió de l’ús de domini públic per a la instal·lació de Màquines Expenedores de
Begudes i Menjar als Centres de la Universitat Autònoma de Barcelona, consistent en la
instal·lació de Màquines Expenedores de begudes calentes, de begudes fredes i de menjar,
segons les prescripcions establertes al Plec de Prescripcions Tècniques i Sanitàries adjunt.
Els licitadors podran fer les variants o alternatives que creguin convenients.
La resolució d’aquest contracte no afectarà als espais cedits per la pròpia UAB com ara serveis
de restauració. No obstant, es perseguirà que els gestors d’espais cedits per la UAB incorporin
les mateixes prescripcions tècniques en l’explotació de les seves pròpies màquines expenedores
de begudes i menjar.
Totes les explotacions de màquines expenedores de begudes i menjar que s’ubiquin en períodes
curts com ara festes majors o actes públics que siguin organitzats per la UAB hauran de complir
les prescripcions tècniques, sanitàries i ambientals que s’expliciten en aquest plec de clàusules.
La concessió no implicarà cap dret d'exclusivitat a favor dels contractistes, sinó que la UAB podrà
ampliar, puntualment, el nombre d’explotadors per motius d’interés públics o recerca.
La concessió s’atorgarà salvant els drets de propietat de la UAB.
Projectes d’esponsorització o patrocini relacionats amb millores en els àmbits de la
seguretat i salut, i del medi ambient. La interrelació entre la universitat i el mon empresarial
provoca la necessitat que les experiències d’ambdós àmbits conflueixin en projectes comuns. Per
tal d’articular-los, constitueix un mecanisme específic adequat, l’aprofitament de la relació
econòmica i de servei que es produeix en un contracte com aquest. En aquest sentit les
empreses podran realitzar un compromís de participació en projectes d’esponsorització o
patrocini relacionats amb millores en els àmbits de la seguretat i salut i medi ambientals. En
contraprestació la UAB divulgarà a la comunitat universitària, i a la societat en general, la
participació en els esmentats projectes, a través d’instruments publicitaris (certificacions, aparició
a la WEB de la UAB, etc...).
3.- Finançament i garanties.
Aquest contracte no comporta cap despesa per a la Universitat. Per tant, les despeses derivades
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d’aquest concurs aniran a càrrec de l’adjudicatari.
S’estableixen les quantitats de 250.000 i 500.000.-PTA en concepte de garantia provisional i
definitiva, respectivament, que hauran de constituir-se, mitjançant aval bancari, en el cas de la
provisional, i mitjançant dipòsit a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, en
el cas de la definitiva.
4.- Termini
Els contractes que es derivin d’aquest concurs tindran una durada de 3 anys, prorrogable
tàcitament per successius períodes de 1 any, sempre que alguna de les parts no expressi la
voluntat de no renovar-ho amb una antelació mínima de 3 mesos a la finalització de cada període.
En cas de que quedés demostrat que l’explotació de les màquines expenedores de begudes i
menjar per part de l’adjudicatari no s’adequa a qualsevulla de les clàusules explicitades en aquest
plec la UAB podrà rescindir l’atorgament de l’explotació abans de l’extinció del contracte previ avís
a l’adjudicatari.

5.- Cànons i revisió.
Com a contraprestació a l’ús del domini públic s’estableixen els següents cànons mínims, per a
cada tipus de màquina, que els licitadors hauran de tenir en compte, com a import mínim, a l’hora
de realitzar la seva oferta:
Begudes Calentes
Begudes Fredes
Menjar

8.000.-PTA mensuals
10.000.-PTA mensuals
8.000.-PTA mensuals

Aquests cànons no sofriran cap revisió durant el primer any de durada del contracte. A partir de
l’any 2000 cada any es procedirà a una revisió dels preus dels cànons per utilització del domini
públic. El mes d’octubre de cada any, en el supòsit de pròrroga o continuació del contracte,
s’aplicarà una revisió de preus, que previ acord de les parts, serà com a mínim la resultant
d’aplicar al cànon del període que finalitzi, el darrer IPC general publicat pel “Instituto Nacional de
Estadística” (INE), així com d’altres indicadors o ítems que garanteixin l’estricte compliment del
principi d’equilibri econòmic que ha de regir la contractació pública.

II. FORMA D’ADJUDICACIÓ
6.- Modalitat Contractual
El sistema d’adjudicació del contracte serà el concurs públic, procediment obert, tramitació
ordinària de conformitat amb el que disposen els articles 74, 86 i concordants de la LCAP
7.- Documentació Exigida
7.1.-Per tal de poder participar en el concurs, els interessats hauran de presentar, tres sobres
tancats (A, B i C), amb la documentació que després s’especifica, i indicant a l’anvers:
- la contractació a la qual concorren,
- nom i cognoms de qui signa la proposta, i el caràcter amb que ho fa,
- adreça, telèfon i fax
Les ofertes es podran presentar per correu, sempre dins el termini establert; en aquest cas el
licitador, haurà de justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a
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l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant tèlex, telefax o telegrama el mateix dia.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Les proposicions seran secretes fins al moment de l’obertura de pliques i la seva presentació
implicarà l’acceptació incondicionada per part del licitador del contingut del present Plec de
Clàusules.
7.2.- Sobre “A”: Oferta Econòmica.
La proposta econòmica es redactarà segons el model establert a l’annex 1.
L’oferta consistirà en presentar un cànon anual que haurà de ser com a mínim les
quantitats establertes a la clàusula 5.
Igualment, i d’acord amb l’establert a la clàusula 2, els licitadors podran realitzar un
compromís de participació en projectes de patrocini o esponsorització, especificant la
quantitat anual que es comprometen a aportar per aquest concepte.
Els licitadors podran presentar les variants o alternatives que creguin convenients sempre
que compleixin les prescripcions econòmiques, tècniques i organitzatives de l’objecte
d’aquest contracte. Les variants o alternatives s’hauran d’incloure a la mateixa oferta i
s’explicitaran clara i diferenciadament.
7.3.- Sobre “B”: Capacitat per a contractar.
En el cas d’empresaris no espanyols d’Estat membres de la Comunitat Europea, serà
suficient l’acreditació de la inscripció en el registre adequat per a cada país.
La resta d’empresaris estrangers hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar amb una
certificació expedida per l’ambaixada a España en l’Estat corresponent, en la que es faci
constar que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg o, en el
seu defecte, que actuen amb habitualitat en el tràfic local en l’àmbit de les activitats a les
que s’exté l’objecte del contracte, a més de la documentació indicada al número 2
d’aquest apartat.
Els empresaris espanyols hauran d’aportar la següent documentació, en originals, en
còpies legalitzades, en còpies legitimades per un notari o compulsades:
Contindrà, en originals, en còpies legalitzades, en còpies legitimades per un notari o
compulsades per l’administració competent, els documents següents:
1.-Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat quan es tracti de persones físiques o
empresaris individuals, o Escriptura de constitució, degudament inscrita en el Registre
Mercantil, quan es tracti de persones jurídiques.
2.-En el cas que l’oferent sigui persona jurídica, i a l’efecte d’acreditar la personalitat i la
representació dels signants de les ofertes, cal aportar el document nacional d’identitat i
l’escriptura o el document justificatiu dels poders de qui signa la proposició presentada.
Els poders esmentats han de ser suficients en dret per poder concórrer en nom de
l’empresa que representi en la licitació
3.-Declaració responsable signada pel licitador, en la qual aquest manifesti que no està
comprés en cap de les causes d’incompatibilitat ni d’incapacitat per a contractar amb
l’Administració, de les ressenyades en l’article 20 de la Llei 13/95.
4.-Obligacions Tributàries amb l’Agència Tributària del Ministerio de Economia y
Hacienda. Certificació administrativa de l’Agència Tributària del Ministeri de Economia y
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Hacienda acreditatiu de trobar-se al corrent de l’acompliment de les seves obligacions
Tributàries, de conformitat amb l’article 7 del RD 390/1996, d’1 de març, de
desenvolupament parcial de la Llei 13/95, de 18 de maig, de Contractes de les
Administracions Públiques.
5.-Obligacions Tributàries amb la Generalitat de Catalunya. Certificació administrativa de
la Conselleria d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya acreditatiu de trobarse al corrent de l’acompliment de les seves obligacions Tributàries, de conformitat amb
l’article 7 del RD 390/1996, d’1 de març, de desenvolupament parcial de la Llei 13/95, de
18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques.
6.-Obligacions de Seguretat Social. Certificacions acreditatives de trobar-se al corrent de
l’acompliment de les obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb l’article 8
del RD 390/1996.
7.-Document acreditatiu d'estar al corrent del pagament del darrer rebut de l'Impost
d'Activitats Econòmiques corresponent.
8.- Resguard que acrediti que s’ha constituït la fiança provisional, d’acord amb la clàusula
3.
D’acord amb l’article 35 d) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques, els licitadors que ja hagin presentat els documents
corresponents al sobre B en la tramitació d’algun altre expedient i aquests encara estiguin
en poder de la UAB i siguin vigents, no caldrà que ho tornin a fer. En aquest cas hauran
d’especificar en la tramitació de quin contracte els van dipositar.
7.4.- Sobre “C”: Requisits Tècnics, Sanitaris i Ambientals.
1.Memòria Explicativa de la prestació del servei amb exposició separada dels següents
punts, els quals es desenvolupen més en el Plec de Condicions Tècniques i Sanitàries:
-descripció de les màquines expenedores (Catàlegs). La informació que ha de presentar-se
imprescindiblement és el consum en la capacitat màxima per tipologia de productes, els
KWh i el tipus de fluid que s’utilitza com a refrigerant (si n’utilitza) i altres característiques
especials envers l’estalvi energètic.
-declaració de compromís de les garanties tècniques i organitzatives de la prestació del
servei en els termes especificats al Plec de Prescripcions Tècniques i Sanitàries.
-compromís de manteniment i en el seu cas reparació amb freqüència diària.
-relació detallada dels productes que es pretenen posar a la venda, especificant la tipologia
d’envàs i l’embolcall.
-descripció de la gestió dels envasos, embolcalls i residus d’aquests.
-certificació que acrediti l’autenticitat de les característiques publicitades en els productes a
la venda, pel que fa a la denominació producte ecològic o producte de comerç just.
2.Declaració detallada, signada pel licitador, en la qual es manifesti l’experiència en serveis
anàlegs i s’aportin referències i/o altres dades que informin sobre la capacitat del licitador
per prestar aquest servei (les referències s’han d’acreditar documentalment).
3.Declaració en la qual el licitador es comprometi a tenir assegurades les màquines
expenedores, de la responsabilitat civil per danys materials i personals que puguin
ocasionar als usuaris i a la UAB.
4.Compromís de participació en projectes d’esponsorització o patrocini relacionats amb
millores en els àmbits de la seguretat i salut i medi ambientals, durant el període de durada
del contracte.
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7.5.- El licitador podrà presentar la documentació exigida en document original, còpia o fotocòpia,
degudament legalitzades.
7.6.-Si dos o més licitadors concorren al concurs obert havent-se constituït en unió temporal
d’empreses, per qualsevol dels medis admesos en Dret, hauran de complir, en cas d’ésser
adjudicataris, tots els requisits de l’article 24 de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques i concordants.
8.-Admissió prèvia i definitiva.
8.1.- La Mesa de Contractació examinarà i qualificarà, prèviament, la validesa formal dels
documents continguts en els sobres “B” i “C”, i acordarà l’admissió dels licitadors la documentació
dels quals sigui completa i reuneixi tots els requisits exigits.
Si la Mesa observés defectes o errors materials esmenables en la documentació presentada,
podrà concedir un termini no superior a tres dies per a la seva correcció.
8.2.- La Mesa de Contractació, el dia, hora i lloc especificat a l’anunci de licitació, en acte públic,
notificarà als licitadors el resultat de l’admissió prèvia de la documentació; es procedirà
seguidament a l’obertura del sobre “A”, presentat pels licitadors admesos, i a la lectura de les
propostes econòmiques. Cas d’haver-hi licitadors la documentació dels quals es presenti amb
defectes esmenables, es procedirà a l’obertura dels sobres “A” d’aquests licitadors amb caràcter
condicionat a la correcció dels esmentats defectes; si en el termini fixat en la clàusula 8.1. aquests
no han estat corregits, en restaran definitivament exclosos.
8.3.- La Mesa de Contractació es compondrà de:
President:
El Vicerector d’Economia i Administració
Vocals:
El Vicerector de Campus i de Qualitat Ambiental
El Cap de l’Àrea de Logística i de Medi Ambient
El Cap de l’OSHA
El Tècnic de Projectes de l’OSHA
Un representant del Consell Social.
Secretari:
Un lletrat dels Serveis Jurídics de la UAB
9.-Sense contingut.
10.-Criteris que seran estimats per la Mesa de Contractació per a formular la seva proposta:
10.1.-Un cop emès pels serveis tècnics d’aquesta universitat l’informe sobre la documentació
presentada pels licitadors, es formularà la proposta d’adjudicació del concurs obert a la proposta
que pel seu contingut de característiques resulti més avantatjosa, sense atendre preferentment al
seu valor econòmic, o bé proposarà la conveniència de declarar el concurs obert desert.
10.2.- En la valoració del concurs obert s’haurà de tenir en compte l’oferta econòmica juntament
amb altres criteris.
10.3.- En l’estimació per part de la comissió dels criteris de valoració del concurs obert, s’aplicarà
el barem de puntuació que segueix:
Criteris de valoració:
• Adaptació de mesures de reducció, reutilització i reciclatge.
• Característiques de Qualitat i Preu dels productes oferts.

647/99

Pàgina 5

Concurs Públic 647/99-Màquines Expenedores de Begudes i Menjar als Centres de la UAB
Plec de Clàusules Administratives Particulars

•
•
•
•
•

Garantia de bon servei.
Condicions higièniques i ambientals de les màquines.
Oferta econòmica dels cànons.
Experiència en el sector.
Aportació a projectes d’esponsorització o patrocini relacionats amb millores en els
àmbits de la seguretat i salut, i del medi ambient.

Aquests criteris de valoració són desenvolupats més extensament en el punt 7 del plec de
condicions tècniques i sanitàries.
11.-Adjudicació.
11.1.- L’organisme contractant, dintre del termini màxim tres mesos des de l’obertura de
proposicions econòmiques, i un cop coneguda la proposta de la Mesa de Contractació, resoldrà
l’adjudicació del concurs obert o bé, en el seu cas, el declararà desert.
11.2.- La resolució del concurs detallarà quines empreses oferiran el servei de màquines
expenedores de begudes i menjar. Aquesta resolució detallarà la quantitat de punts màxims
atorgats a les empreses, detallant la seva ubicació dins de cada edifici o centre.
11.3.- A cada edifici dels especificats al Plec de Prescripcions Tècniques i Sanitàries, es podran
instal·lar punts de venda de diferents empreses. No obstant les màquines d’un mateix punt de
venda, definit segons el punt 3 del plec de prescripcions tècniques i sanitàries, han de pertànyer a
una mateixa empresa.
III.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
12.- Obligacions Prèvies a la formalització del contracte
12.1.- Un cop fet l’acusament de recepció de la notificació de l’adjudicació, l’adjudicatari haurà
d’aportar, en el termini de 15 dies hàbils, document acreditatiu de la constitució de la garantia
definitiva d’acord amb la clàusula 3, així com el document que acrediti el pagament de les
despeses de publicació dels anuncis de licitació, prèvia facturació de la UAB
13.-Formalització del contracte
13.1.- El contracte es formalitzarà en document administratiu en el termini màxim que es fixi a la
notificació. No obstant això, podrà formalitzar-se en escriptura pública quan ho sol·liciti el
contractista. En aquest cas, aniran al seu càrrec les despeses derivades del seu atorgament.
IV.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
14.- Normes Generals.
14.1.- Tot el que es refereixi a exigències de dret i compliment d’obligacions, incidències i
modificacions contractuals, extinció i liquidació del contracte, es regirà pel que disposi la
normativa vigent en matèria de contractació administrativa, aplicable a la Universitat Autònoma de
Barcelona.
14.2.- El servei es realitzarà amb una subjecció estricta a l’oferta econòmica de les acceptades
com adjudicataris, essent sempre com a mínim el cànon estipulat en el punt 5 del present plec de
clàusules. Pel que fa a les especificacions tècniques i sanitàries el servei es realitzarà amb una
subjecció a l’oferta de l’adjudicatari, que podrien ser modificades sempre que la universitat ho
exigeixi.
14.3.- La Universitat vetllarà per la qualitat i la higiene del servei prestat per les Màquines
expenedores, mitjançant els mecanismes d’inspecció que cregui pertinents, a fi i efecte de
garantir la prestació d’un bon servei als usuaris.
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14.4.- L’empresa adjudicatària ha de respondre del deteriorament que pugui produir-se en les
instal·lacions de la universitat, així com de totes les indemnitzacions pels danys i perjudicis que en
la prestació de la concessió puguin ocasionar-se tant a tercers com als propis béns dels centres o
edificis afectats. A aquests efectes l’adjudicatari està obligat a contractar una pòlissa
d’assegurança.
14.5.- L’empresa adjudicatària assumirà la reparació de les màquines en qualsevol cas, incloenthi en el supòsit de catàstrofes, vandalisme o danys intencionats, quedant la UAB per tant, excepte
en els casos en que els danys hagin estat produïts directa i indubtablement per ella, eximida de
qualsevol responsabilitat.
14.6.- L’adjudicatari no podrà fer cap altre ús de les instal·lacions que es posin a la seva
disposició que els derivats del present concurs.
15.- Obligacions de l’adjudicatari.
15.1.-Prestar el servei objecte d’aquest concurs en els termes establerts al Plec de Prescripcions
Tècniques i Sanitàries. En el termini màxim de 2 mesos des de la recepció de la notificació de
l’adjudicació, les empreses adjudicatàries hauran de posar en total funcionament els punts
d’explotació que els hi pertoquin.
15.2.- Abonar mensualment el cànon corresponent a la seva oferta.
15.3.-Acceptar el sistema de control de qualitat que realitzarà la UAB, concedint les màximes
facilitats per el seu bon funcionament.
15.4.- Instaurar les mesures higièniques oportunes per a un correcte manteniment de les
màquines, una higiènica manipulació i conservació dels aliments i les begudes, i una estricta
higiene del personal manipulador.
15.5.-Efectuar la recollida selectiva dels residus en els termes establerts al Plec de Prescripcions
Tècniques i Sanitàries.
15.6.- Complir i estar al corrent en tot moment de totes les obligacions en matèria fiscal, laboral i
d’assegurances socials, seguretat i higiene en el treball, autorització per manipulació d’aliments si
s’escau, drets sindicals i en general, les que li corresponguin com empresa.
El contractista ha d’acreditar, i justificar sempre que sigui requerit per la UAB, el compliment de
les obligacions esmentades, mitjançant l’exhibició de la documentació i els comprovants que li
siguin exigits.
15.7.- Fer portar al personal manipulador de les màquines una placa d’identificació, a la que hi
consti el seu nom i l’empresa.
15.8.- Adaptar-se a les formes de pagament electròniques que la UAB determini en un futur així
com adoptar el pagament en euros quan aquests siguin moneda de curs legal, sense que
ambdós requeriments signifiqui un detriment de la qualitat del servei ni cap cost per la UAB.

16.- Drets de l’adjudicatari.
16.1. Usar i gaudir de les instal·lacions objecte de la concessió, i exigir de la Universitat, quan
s'escaigui, el manteniment de la possessió pacífica contra qualsevol pertorbació que, de fet o de
dret, se li ocasioni.
16.2.- Ser indemnitzat en cas de resolució avançada del contracte per causes no imputables al
contractista.
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16.3. Rebre de la Universitat les connexions a les xarxes de fluids i el seu subministrament, que
calguin a l’empresa per a dur a terme el servei.

V.- MODIFICACIÓ I RESOLUCIÓ CONTRACTUAL
17.- Modificació
17.1.- La UAB podrà modificar per raons d’interès públic les característiques del servei contractat i
les tarifes que hauran de ser abonades pels usuaris.
17.2.- En el cas que les modificacions afectin al règim financer del contracte, la UAB haurà de
compensar al contractista, de forma que es mantingui l’equilibri dels supòsits econòmics que
varen ser considerats com a bàsics al contracte.
17.3.- En el cas que dels acords que dicti la UAB respecte al desenvolupament del servei no
tinguin transcendència econòmica, el contractista no tindrà dret a indemnització per raó dels
mateixos.
18.- Resolució
18.1.- Seran causes de resolució del contracte, i amb els efectes previstos a la legislació vigent, a
més de les assenyalades a l’article 112 LCAP (excepte els supòsits e) i f)), les següents:
-l’incompliment de forma reiterada d’alguna de les obligacions de les establertes en
aquest plec i el contracte.
-la cessió o sub-arrendament a tercers de la realització del servei.
-la supressió del servei per raons d’interès públic.
-la impossibilitat de l’explotació del servei com a conseqüència d’acords adoptats per
l’Administració amb posterioritat al contracte.
19.-Prerrogatives de l’administració
19.1.- La UAB té la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i de resoldre els dubtes
que puguin sorgir en la seva execució i compliment. Així mateix, podrà modificar-los per causa
d’interès públic i acordar-ne la resolució dins els límits i amb els requisits i efectes previstos a la
secció 2a del Capítol II del Llibre II de la LCAP.
19.2.-Els acords que dicti l’administració en l’eventual exercici de les esmentades prerrogatives
d’interpretació i modificació seran immediatament executius.
20.-Jurisdicció competent
20.1.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els
efectes del contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació. Esgotada aquesta via
administrativa, els recursos es substanciaran davant la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb allò que disposa la legislació reguladora
de l’esmentada jurisdicció.
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ANNEX 1. MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA
En/Na........................................................................................ com a apoderat de l’empresa
..................................................................................................... amb domicili a la ciutat de
............................................. carrer ....................................... núm................, CIF o DNI
núm....................., telèfon ............................ fax ..................... assabentat de les condicions i
requisits per a concórrer al concurs 647/99-Màquines expenedores automàtiques de Begudes
i Menjar de la Universitat Autònoma de Barcelona es troba en situació d’acudir com a licitador a
l’esmentat concurs.
Amb aquesta finalitat fa constar que coneix el Projecte complet i el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que serveixen de base a la convocatòria, que accepta
incondicionalment les seves clàusules, que es compromet a oferir el servei segons la proposta de
servei que adjunta, que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
l’Administració i es compromet, en nom ...................................................... (propi o de l’empresa
que representa), a prendre al seu càrrec l’execució de l’esmentat contracte amb estricta subjecció
als esmentats requisits i condicions, comprometent-se a abonar, en concepte de cànon, les
següents quantitats, que no inclouen la quantitat corresponent a l’IVA:

Begudes Calentes
Begudes Fredes
Menjar

PTA mensuals
PTA mensuals
PTA mensuals

Oferta
Aportació anual a projectes
d’esponsorització o patrocini
Igualment es compromet a oferir a la venda els següents productes, prenent com a base els
especificats en el punt 11.1 del plec de prescripcions tècniques i sanitàries pels preus següents:
Preu (IVA inclòs)

PRODUCTE

...
(Opcional) I a més, ofereixen els següents productes amb els preus que s’hi indiquen.

Data i Signatura del Proponent.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I SANITÀRIES QUE REGIRÀ EL CONCURS PÚBLIC
647/99 PER ADJUDICAR EL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS CONSISTENT
EN LA CONCESSIÓ DE L’ÚS DE DOMINI PÚBLIC PER A L’INSTAL·LACIÓ DE MÀQUINES
EXPENEDORES DE BEGUDES I MENJAR ALS CENTRES DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA.
I.- Objecte
1.1. És l’objecte d’aquest plec definir les condicions tècniques i sanitàries a les quals s’ajustarà el
contracte de l’explotació dels serveis de Màquines expenedores de begudes i menjar per a
diferents edificis de la Universitat Autònoma de Barcelona:
Campus Central Bellaterra.
Escola Universitària d’Estudis Empresarials i Informàtica de Sabadell.
Unitat Docent de la Vall d’Hebron.
Opcionalment altres centres de la UAB no ubicats al Campus Central també podrien veure’s
afectats per aquest concurs.
1.2. En aquest plec es donen les indicacions per complimentar la informació sol·licitada en els
sobre A i C del punt 8 del Plec de Clàusules Administratives.
2- Generalitats
Els principis reguladors sobre els que es regeixen les condicions tècniques, sanitàries i
ambientals d’aquest concurs són:
2.1. Legalitat. Acomplir la legislació vigent.
2.2. Sanitat i Higiene. Acompliment de les condicions higièniques i de neteja per tal de preservar
la salut dels usuaris.
2.3. Garantir una varietat i continuïtat d’oferta de productes. Assolir les condicions òptimes per
que les màquines instal·lades estiguin en ple rendiment i oferint constantment una oferta variada i
continua de productes. Es considerarà especialment que els productes oferts en aquestes
màquines compleixin els criteris del comerç just i que els les seves matèries primeres atemptin el
menor possible contra l’equilibri ambiental
2.4. Accessibilitat. Els serveis hauran de situar-se en indrets accessibles per a les persones amb
mobilitat reduïda i a una distància màxima per a tots els usuaris.
2.5. Respecte per l’entorn. Minimització de l’impacte ambiental derivat dels embolcalls, envasos i
residus d’envasos. Amb el Pla General de Millora dels Envasos i Embolcalls es pretén aplicar
els objectius del Projecte RESIDU MÍNIM (la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus)
al les màquines expenedores de l’àmbit universitari, tot seguint les línies de la llei 11/1997, de
24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos:
• Substituir els envasos i embolcalls d’un sol ús per envasos reutilitzables (preferentment
de vidre retornable), o reciclables en el seu detriment.
• Reduir el nombre d’envasos i embolcalls, eliminant-ne els innecessaris.
• Substituir les màquines expenedores d’envasos d’un sol ús per d’altres amb envasos
retornables, o reciclables en el seu detriment.
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Per tant, es promou l’eliminació dels envasos i embolcalls innecessaris i la utilització dels envasos
retornables en la majoria de casos possibles, incentivant d’aquesta manera els antics circuits de
retorn d’envasos. Per tal d’assegurar aquest retorn sense que els explotadors de les màquines
pateixin pèrdues econòmiques, també es proposa la instauració d’un sistema de cobrament i retorn
del preu de l’envàs.

3. Instal·lació i tipologia de punts de venda.
3.1. La unitat mínima de servei serà el punt de venda. El punt de venda estarà constituït per un
conjunt de màquines que donin un servei integral de begudes calentes, fredes, sòlids i, si s’escau,
màquines per a la recuperació i/o reciclatges d’envasos, embolcalls i gots.
3.2. Un punt de venda pot tenir dues tipologies: punt de venda estàndar i punt de venda mínim. El
punt de venda mínim només es contempla per edificis petits i d’ocupació molt baixa o irregular. La
composició dels punts de venda seran:

MÀQUINES

PUNT
PUNT MÍNIM
ESTÀNDAR

màquines expenedores
- 1 màquina de begudes fredes.
- 1 màquina de begudes calentes.
- 1 màquina de productes alimentaris sòlids.
màquines recuperadores:
1 màquina recuperadora o instal·lació per
reciclar envasos.
1 màquina o instal·lació per la recuperació i/o
reciclatge de gots
màquines de serveis gratuïts
- 1 font d’aigua

si
si
si

opcional
si
opcional

si
si

obligatori si hi ha màquina de begudes fredes
envasades.
si

si

opcional

3.3. L’adjudicatari podrà doblar alguna de la màquines en un mateix punt de venda. Això significa
que en un mateix punt de venda podran haver-hi dues màquines de begudes calentes, per
exemple. En els casos en hi hagi dues màquines expenedores de totes les tipologies s’entendran
que hi ha dos punts de venda.
3.4. Els punts de venda es podran instal·lar en dues zones diferents: zones de pas i minibars
habilitats.
3.4.1. En les zones de pas les màquines no podran obstaculitzar passadissos ni sortides.
Aquestes zones hauran de tenir prop bancs o seients pels usuaris .
3.4.2. Els minibars es col·locaran en espais habilitats i disposaran de taules, barres, cadires o
tamborets. L’habilitació d’aquests espais es farà a càrrec de l’explotador del punt de venda, sempre
amb la supervisió i prèvia acceptació del cap de l’Àrea de Logística i de Medi Ambient.
3.5. Els punts de venda es col·locaran sempre en zones que siguin perfectament accessibles per a
persones amb mobilitat reduïda. S’evitarà per tant ubicar-les en zones on s’hagi de salvar alguna
barrera arquitectònica com escales o paviment en mal estat.
3.6. La Universitat ofereix uns 40 punts d’explotació estandars i uns 3 punts d’explotació mínims.
3.6.1. Tots els edificis aïllats podran sol·licitar la instal·lació d’almenys un punt de venda de
màquines. L’Àrea de Logística determinarà la quantitat i tipologia de punts d’explotació assignats a
cadascun dels edificis de la UAB.

3. Presentació d’ofertes.
L’empresa presentarà l’oferta amb una descripció detallada de les característiques de la
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màquina, qualitat dels productes que s’ofereixen i preu per consumició de cada servei a oferir i
per separat.

4. Termini d’instal·lació de les màquines.
En el termini màxim de 2 mesos des de la recepció de la notificació de l’adjudicació, les empreses
adjudicatàries hauran de posar en total funcionament els punts d’explotació que els hi pertoquin.

5. Obligatorietat de lliurar informació a la UAB de material venut.
Ateses les característiques singulars del model del servei de les màquines expenedores de
menjar i begudes els explotadors d’aquest servei hauran de lliurar unes estadístiques sobre el
consum, nivell de recuperació per punt de venda i tipus de producte, i incidències esdevingudes.
Les estadístiques s’hauran de lliurar mensualment a l’Àrea de Logística i de Medi Ambient de la
UAB.

6. Personal.
6.1. El personal que l’empresa adjudicatària pensi destinar al manteniment i reposició diària o
periòdica de les màquines, ha d’ésser inicialment acceptat per la UAB. L’empresa ha de
comunicar els noms i cognoms de les persones, edat, domicili, data d’ingrés a l’empresa i núm. de
DNI a la UAB.
6.2. El personal rebrà una tarja acreditativa de la UAB per poder-se identificar, en cas necessari, a
petició del personal de seguretat.
6.3. El personal ha d’anar uniformat a càrrec de l’empresa adjudicatària i ha de presentar un
aspecte correcte d’higiene personal.
6.4. L’empresa designarà un responsable amb delegació de l’empresa per qualsevol eventualitat
que es presenti.

7. Criteris d’adjudicació
7.1. Els criteris d’adjudicació que permetran valorar les ofertes presentades per les empreses són
els següents:
CRITERIS
Adaptació de mesures de reducció, reutilització i reciclatge
Característiques de qualitat i preu dels productes oferts
Garantia de bon servei
Condicions higièniques i ambientals de les màquines
Experiència en el sector
Aportacions per esponsorització
Oferta econòmica dels cànons

Puntuació
màxima.
25 punts
25 punts
20 punts
20 punts
5 punts
20 punts
35 punts

7.2. En la valoració d’aquests criteris es tindran en compte els següents aspectes:
7.2.1. Adaptació de mesures de reducció, reutilització i reciclatge:
7.2.1.1. Màquines de begudes fredes: Puntuaran un màxim de 15 punts les propostes de reducció
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i reutilització dels envasos generats. Puntuaran un màxim de 5 punts les de propostes de
reciclatge.
7.2.1.2. Màquines de begudes calentes i sòlids: Puntuaran un màxim de 10 punts les mesures de
reducció i reutilització. Puntuaran un màxim de 5 punts les mesures de reciclatge.
7.2.2. Característiques de Qualitat i Preu dels productes oferts:
7.2.2.1. Puntuaran un màxim de 15 punts els productes amb acreditació de cultius o producció
biològica o la presentació de garanties documentals de que els productes a la venda no provenen
d’organismes genèticament manipulats.
7.2.2.2. Puntuaran un màxim de 5 punts les ofertes que tinguin una bona relació qualitat/preu.
7.2.2.3. Puntuaran un màxim de 5 punts la disponibilitat i varietat de productes oferts.
7.2.3. Garantia de bon servei: Puntuaran un màxim de 20 punts la capacitat acreditada de
proveïment de l’empresa, la capacitat d’acudir a la Universitat a reposar les màquines, el personal
disponible i les instal·lacions i infrastructures amb que es compten.
7.2.4. Condicions higièniques i ambientals de les màquines: Puntuaran un màxim de 20 punts
les condicions de seguretat i higiene de les màquines, així com del seu grau de respecte amb el
medi ambient pel que fa el consum d’energia, fluids i el tipus de refrigerant utilitzat.
7.2.5. Experiència en el sector: Puntuarà un màxim de 5 punts la presentació de documentació
acreditativa de la prestació de servei similar en universitats.
7.2.6. Oferta dels cànons: Puntuarà un màxim de 35 punts la presentació d’ofertes econòmiques
que millorin la proposició dels cànons mínims de la UAB.
7.2.7. Aportació a projectes d’esponsorització o patrocini relacionats amb millores en els
àmbits de la seguretat i salut, i del medi ambient: Puntuarà un màxim de 20 punts.

8. Informació relativa a l’explotació i a les màquines
8.1. Generalitats:
8.1.1. L’empresa oferent s’encarregarà de la instal·lació, manteniment (neteja, servei tècnic,..) i
subministrament dels productes de les màquines totalment al seu càrrec.
8.1.2. La UAB garanteix la presa de corrent estabilitzada i d’aigua, i si s’escau, del desguàs
corresponent,. Així mateix, aniran a càrrec de la UAB les despeses que s’originen pel consum
d’aigua i del corrent elèctric.
8.1.3. L’empresa haurà de subministrar el productes de les màquines amb la periodicitat
necessària per a que el servei estigui atès permanentment, i haurà d’atendre els avisos d’avaria
amb un temps màxim de 24 h.
8.1.4. Respecte a les màquines, s’indicaran les seves dimensions, pes característiques tècniques
i peculiaritats, i si ofereixen la possibilitat de canvi de monedes. S’exigeix que la màquina ofereixi
un mínim de 5 productes diferents, tant en les màquines expenedores de begudes calentes com
en les de fredes.
8.2. Preu de les consumicions
8.2.1. El preu de les consumicions tindrà com a sostre els preus que publicarà anualment l’Àrea
de Logística i de Medi Ambient i que per primera vegada s’inclou en el punt 12.3. d’aquest plec de
prescripcions tècniques i sanitàries.
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8.2.2. Si s’escau qualsevol fet excepcional durant el temps de vigència de la llista l’empresa podrà
sol·licitar eventualment la modificació del preu de les consumicions. La sol·licitud haurà d’estar
degudament justificada, adreçant la mateixa al Cap de l’Àrea de Logística i de Medi Ambient.
8.2.3. Per cap circumstància s’alterarà el preu de les consumicions sense autorització expressa
de la UAB, la qual es compromet a contestar la sol·licitud de variació de preus en un període de
15 dies des de la recepció de la petició.
8.2.4. El preus de les consumicions no inclouen el preus de les consignes o dipòsits que es
puguin establir en virtut de la política de reducció de residus de la UAB.

8.3. Màquines de begudes calentes
8.3.1. Les màquines de begudes calentes mostraran públicament i en lloc visible sobre la
màquina els productes i les marques que ofereixi la màquina, el nom de l’empresa explotadora,
l’adreça i el telèfon de contacte. D’altra banda l’empresa explotadora haurà d’informar a l’Àrea de
Logística i de Medi Ambient sobre els proveïdors de productes a la venda, la certificació de
producció biològica si s’escau, i la capacitat màxima de serveis de les màquines per cada
producte.
8.3.2.Les màquines de begudes calentes utilitzaran obligatòriament el cafè denominat de comerç
just. Per tal de garantir l’autenticitat d’aquest cafè els explotadors hauran de justificar
documentalment la procedència mitjançant la presentació d’una certificació expedida per una
ONG o empresa importadora d’aquest tipus de cafè. És obligatori publicitar visiblement sobre la
mateixa màquina la procedència del cafè, fent constar l’etiqueta de “comerç just”.
8.3.3. Obligatòriament les màquines expenedores de begudes calentes hauran de tenir l’opció
d’oferir el servei sense got o amb got.
8.3.3.1. Quan el servei es realitzi sense got, és a dir, que l’usuari utilitzi un got no expedit per la
màquina en el moment de la consumició, el preu d’aquesta no superarà el marcat per la llista de
preus màxims dels productes de restauració.
8.3.3.2. En canvi, quan el servei es realitzi amb got, és a dir, que es demani l’expedició d’un got
en el moment de realitzar la consumició, el servei podrà sumar al preu de venda una consigna per
la utilització del got, la suma dels quals podrà excedir el preu màxim dels productes de
restauració.
8.3.3.2.1. En cas d’establir-se una consigna, l’usuari la recuperarà totalment en retornar l’envàs a
l’empresa que realitza l’explotació de les màquines de begudes calentes. D’aquesta manera el
preu de la consumició tornarà a situar-se per sota o igual al preu màxim marcat per la UAB. Per
tant, l’empresa explotadora haurà de garantir la identificació dels gots que ha expedit per tal de
poder retornar l’import de la consigna.
8.3.3.2.2. En cas de no establir-se una consigna l’empresa explotadora posarà a disposició dels
usuaris màquines o mobiliari en forma de contenidors de recollida selectiva per a que els usuaris
puguin dipositar les culleretes i els gots expedits per les màquines de begudes calentes.
8.3.4. La recollida dels residus generats en les consumicions de begudes calentes (gots i
culleretes) seran recollits per l’empresa explotadora, que haurà de posar els mitjans per reutilitzar
o reciclar els residus recollits selectivament. En el cas de la reutilització amb la neteja i reposició
dels gots i culleretes, i en el cas del reciclatge amb la possibilitat real de reciclar aquests
materials.
8.3.5. Opcionalment les màquines podran expedir gots sense cap contingut, el preu dels quals
serà igual a la consigna que s’estableixi o a un preu suficient dissuassori.
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8.3.6. Qualsevol altra proposta o instrument mecànic o econòmic que afavoreixi una davallada de
la generació de residus en les màquines de begudes calentes serà estudiat i valorat.
8.3.7. Qualsevol canvi d’empresa proveïdora dels productes a vendre es realitzarà prèvia
comunicació i autorització a l’Àrea de Logística i de Medi Ambient.

8.4. Màquina de begudes fredes:
8.4.1. Les màquines de begudes fredes mostraran públicament i en lloc visible sobre la màquina
els productes i les marques que ofereixi la màquina, el nom de l’empresa explotadora, l’adreça i el
telèfon de contacte. D’altra banda l’empresa explotadora haurà d’informar sobre els proveïdors
de productes a la venda, la certificació, si s’escau, de que els productes provenen de produccions
biològiques o es comercialitzen segons els criteris del comerç just, i la capacitat màxima de
serveis les màquines per cada producte.
8.4.2. Opcionalment les màquines expenedores de begudes fredes podran servir les
consumicions a granel (respectant les condicions d’higiene necessàries), en envàs reutilitzable, o
en envàs reciclable.
8.4.3. El servei podrà sumar al preu de venda una consigna per la utilització de l’envàs. Aquesta
consigna es recuperarà totalment en retornar l’envàs a una màquina recuperadora.
8.4.4. En cas de no establir-se una consigna l’empresa explotadora posarà a disposició dels
usuaris màquines o mobiliari en forma de contenidors de recollida selectiva per a que els usuaris
puguin dipositar els envasos expedits per les màquines de begudes fredes.
8.4.5. La recollida dels residus generats en les consumicions de begudes fredes (envasos) es farà
a càrrec de l’empresa explotadora, que haurà de posar els mitjans per reutilitzar-los o reciclar-los
adequadament. En el cas de la reutilització amb el reompliment dels envasos, i en el cas del
reciclatge amb la possibilitat real de reciclar aquests materials.
8.4.6. Quan el dispositiu d’obertura de l’envàs es separa del recipient de la beguda les màquines
expenedores de begudes fredes hauran de tenir obligatòriament un instrument per facilitar
obertura i l’emmagatzematge d’aquest dispositiu d’obertura.
8.4.7. Qualsevol canvi d’empresa proveïdora dels productes a la venda es realitzarà prèvia
comunicació i autorització a l’Àrea de Logística i de Medi Ambient.

8.5.Màquines de productes sòlids:
8.5.1. Les màquines de productes sòlids mostraran públicament i en lloc visible sobre la màquina
els productes i les marques que ofereixi la màquina, el nom de l’empresa explotadora, l’adreça i el
telèfon de contacte. D’altra banda l’empresa explotadora haurà d’informar sobre els proveïdors
de productes a la venda, la certificació, si s’escau, de que els productes provenen de produccions
biològiques o es comercialitzen segons els criteris del comerç just, i la capacitat màxima de
serveis les màquines per cada producte.
8.5.2. Com en els casos anteriors es valoraran les mesures de reducció dels embolcalls. Els
embolcalls utilitzats es classificaran i valoraran segons la seva composició (monomaterial o
mixt, tipus de material) i el seu grau de respecte amb el medi ambient, tenint en compte sempre
les condicions d'higiene i conservació dels aliments.
8.5.3.. Qualsevol canvi d’empresa proveïdora dels productes a la venda es realitzarà prèvia
comunicació i autorització a l’Àrea de Logística i de Medi Ambient.
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8.6. Màquines o contenidors per la recuperació o el reciclatge d’envasos i gots:
8.6.1. A part de les màquines expenedores caldrà instal·lar unes màquines o contenidors de
recollida selectiva per a la recuperació dels envasos i embolcalls generats en les consumicions.
8.6.2. Les màquines o contenidors per la recuperació d’envasos, gots i culleretes mostraran
públicament i en lloc visible sobre la màquina o el contenidor els recipients que recupera o es pot
abocar. També presentarà el nom de l’empresa encarregada de la seva gestió, l’adreça i el
telèfon de contacte.
8.6.3. La gestió dels materials derivats del consum realitzats en les màquines expenedores de
menjar i begudes estarà a càrrec de l’empresa adjudicatària, la qual podrà delegar-la o
subcontractar-la a un tercer sempre que s’informi a l’Àrea de Logística i de Medi Ambient i que
aquesta compleixi els preceptes explicitat en el punt 7 d’aquest plec.
8.6.3. En cas de que el cost del servei s’afegeixi una consigna per la utilització dels envasos i
embolcalls, les màquines o contenidors per la recuperació i/o reciclatge disposaran d’un dispositiu
o mecanisme que retorni a l’usuari la consigna avançada en el moment de la compra.
8.6.4. En cas de que el cost del servei no sigui afegit amb cap consigna per la utilització dels
envasos i embolcalls, les màquines o contenidors per la recuperació i/o reciclatge disposaran de
la informació necessària per que l’usuari pugui identificar fàcilment la disposició dels residus
generats en el seu acte de consum.
8.6.5.Qualsevol canvi d’empresa proveïdora dels productes a la venda es realitzarà prèvia
comunicació i autorització a l’Àrea de Logística i de Medi Ambient.
8.7. Comerç just.
8.7.1. L’explotació de les begudes amb contigut de cafè a les màquines de begudes calentes
haurà de realitzar-se obligatòriament amb cafè de comerç just. A mesura que les condicions
tècniques, logístiques i econòmiques ho permetin la UAB demanarà als explotadors de
màquines de begudes i menjar que ampliïn el seu ventall de productes entrant en l’àmbit
d’altres begudes calentes (té i xocolates), dels sòlids i de les begudes fredes.
8.7.2. L’empresa haurà de certificar documentalment que tots aquells productes que posa a la
venda sota l’etiqueta del comerç just ho són de debò. És obligatori publicitar visiblement sobre la
mateixa màquina la procedència del cafè, fent constar l’etiqueta de “comerç just”.

8.8. Disposició dels residus generats pel proveïment del servei de màquines de beure i
menjar.
8.8.1. L’explotador haurà de disposar adequadament els residus generats en la prestació del
servei de màquines de beure i menjar de la UAB. No es contempla aquí el residu generat en
l’acte de consum, que recau sobre la responsabilitat de l’usuari, sinó sobre els embolcalls
col·lectius dels productes que l’explotador del servei utilitza, com ara caixes de cartró i
embalatges de plàstic entre altres.
8.8.2. L’explotador haurà de dipositar en els contenidors de recollida selectiva que hi ha
repartits pel campus els residus que aquest en generi, seguint les normes establertes per l’Àrea
de Logística i de Medi Ambient.
8.8.3. L’incompliment d’aquesta norma serà assumida per la UAB com una deficiència greu en
la prestació del servei, de nivell equiparable a l’incompliment de les mesures higièniques
bàsiques en la prestació del servei.
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9. DESPESES DE MANTENIMENT
9.1. Seran a compte de l’adjudicatari totes les despeses de manteniment i reparació de les
màquines de la seva propietat, així com les pèrdues d’ampolles, les monedes falses que
apareguin, els efectes de qualsevol acte vandàlic i qualsevol deficiència en el subministrament
del producte a l’usuari per part de la màquina.

10. INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR-USUARI
Degut al substancial canvi que suposa el servei de vending a la UAB l’explotador haurà
d’informar a l’usuari per tal de que aquest assumeixi ràpidament els canvis.
10.1. Totes les màquines hauran de presentar informació suficient dels productes que posin a
la venda.
10.2. En el mateix sentit les màquines recuperadores i els contenidors de recollida selectiva
dels envasos i embalatges hauran de tenir informació gràfica i textual de la tipologia d’envasos i
embalatges que recuperin.
10.3. Així mateix si l’explotador opta per introduir una consigna sobre l’envàs en el servei de
vending l’explotador haurà d’informar als usuaris degudament per tal de que aquests retornin
els envasos i embalatges correctament.
10.4. En cas que l’explotador opti per realitzar la recollida mitjançat la disposició de
contenidors per envasos reciclables l’explotador haurà d’informar als usuaris per tal de que
aquests dipositin degudament els envasos.

11. PREUS MÀXIMS, REVISIÓ DE PREUS I INTRODUCCIÓ DE CONSIGNA
EN ELS PRODUCTES DE LES MÀQUINES DE MENJAR I BEURE.
11.1.Els preus màxims al qual s’ha d’acollir l’adjudicatari són els següents:
productes

curs 98-99
50

begudes calentes
begudes fredes
begudes refrescants 200 ml
sucs de fruita
aigua 330 ml
aigua 500ml
aigua 1.000ml
begudes refrescants 330 ml
begudes refrescants 500 ml

90
100
50
75
100
150
200

aliments sòlids1
productes pastisseria i altres sòlids (1)
productes de pastisseria i sòlids de
comerç just o producció ecològica (2)
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(1) Les màquines expenedores de productes sòlids hauran de tenir permanentment diferents tipus de
productes que en aquest ventall de preus. És obligatori que en totes les màquines hi hagi
simultàniament productes de 75-100 i 125 PTA, essent potestat de l’empresa explotadora l’assignació
de preus entre els productes que ofereixi.
(2) Els productes sòlids i de pastisseria que acreditin documentalment que la seva producció s’ha realitzat
sota criteris de producció ecològica i de comerç just podran arribar a vendre’s per un import màxim de
150 PTA. En tot cas l’autorització per que aquest producte pugui ser venut a aquest preu l’ha de donar
el cap de l’Àrea de Logística i de Medi Ambient.

Els preus de tots els productes venuts en els punts d’explotació ubicats en el Servei d’Activitat
Física de la UAB tindràn un sobrepreu de 25 PTA que es destinarà específicament per finançar
aquest servei. L’empresa adjudicatària d’aquests punts acordarà amb el SAF la modalitat de
pagament d’aquest sobrepreu, i informarà anualment a l’Area de Logística i de Medi Ambient
de les quantitats satisfetes per aquest concepte.
Aquests màxims de venda no sofriran cap revisió durant el primer any de durada del contracte. En
cada any natural a partir del setembre de l’any 2000 s’aplicarà una revisió de preus que serà com
a màxim la resultant d’aplicar al preu, el darrer IPC anual d’aliments i begudes publicat per l’INE,
degudament corregit per a possibilitar el seu pagament amb monedes metàl·liques.
12.2. A fi de poder mantenir una bona política d’informació a l’usuari i un control per part de
l’administració, l’empresa adjudicatària estarà obligada a lliurar anualment en el mes de
setembre una llista de preus màxims de tots els productes que posin a la venda. En cas de
que durant l’any s’introdueixi algun producte nou en el servei de vending, l’empresa informarà a
l’Àrea de Logística i de Medi Ambient tant de l’ampliació de la llista com del preu màxim al qual
el posa a la venda, que mai podrà superar l’establert per la UAB.
12.3. Si l’empresa adjudicatària no lliura cap llista s’entendrà que s’acull als preus màxims
marcats per la UAB i no ven cap més producte que els que s’expliciten en el quadre.
12.4. L’empresa adjudicatària tindrà total llibertat per variar els preus sempre que no
sobrepassi els de la llista de preus màxims que haurà lliurat a la UAB.
12.5. A més dels preus de venda es podran establir consignes per l’ús dels envasos i embolcalls
reutilitzables i/o reciclables quan l’operador instal·li unes màquines o contenidors per la
recuperació d’aquest envasos i embolcalls.
12.6. La consigna no es podrà tractar com a preu en cap cas, i per tant, es considerarà apart de
les revisions de preus que es puguin establir. La consigna haurà de tenir un poder dissuasori en la
utilització dels envasos i embolcalls, i haurà de ser igual a l’import d’una o diverses monedes
fraccionàries. La consigna mínima s’estableix en l’import de 25 pta. o en el seu equivalent en
Euros quan aquesta moneda entri en circulació.
12.7. El cap de l’Àrea de Logística i de Medi Ambient modificarà el cost de la consigna quan estimi
que aquesta, per raons de l’augment del cost de la vida, ja no esdevé dissuasòria. Aquesta revisió
haurà de tenir lloc, si es creu oportú, en el mateix moment que s’apliqui la revisió de preus dels
productes.

13. CONDICIONS HIGIÈNIQUES
13.1. L’empresa adjudicatària serà sempre la responsable dels productes que dispensa:
alteracions, temperatura de conservació, reposicions, etc.
13.2. Tots els productes hauran de complir tot el que especifica l’actual norma legal i ser de bona
qualitat.
13.3.Tots els productes sòlids han d’estar envasats.
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13.4.Cada unitat ha d’estar convenientment etiquetada, especialment el que fa referència a: la
llista d’ingredients, la quantitat neta del producte, la data de duració mínima o la data de caducitat,
la indicació de les condicions especials de conservació i d’utilització, el nom de la raó social i la
indicació del lot.
13.5.L’adjudicatari està obligat a mantenir totes les màquines i el seu entorn en perfecte estat
d’ordre i de neteja i a complir la normativa vigent sobre aquesta qüestió.
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