
 

 
 
L’òrgan de contractació de VILADECANS QUALITAT, S.L. en data 17.06.2015 ha 
adoptat la següent resolució: 
 
PRIMER.- RAFITICAR  la valoració que es determina a la proposta d’adjudicació de la 

Mesa de contractació de data 11 de juny de 2015,  constituïda a tal efecte, 
en virtut de la qual el Sr. Benito Dominguez Muñoz ( licitador núm. 1 ) ha 
estat la que ha obtingut més puntuació en la suma dels criteris avaluables 
sotmesos a judici de valor i criteris d’aplicació automàtica, amb un total de 
27,30 punts, d’acord amb el resum següent: 
 

Oferta 1:  
Nom licitador: BENITO DOMINGUEZ MUÑOZ 
Puntuació obtinguda criteris avaluables amb judici de valor (B): 18,00 punts 
Puntuació obtinguda criteris aplicació automàtica (sobre C): 9,3 punts 
Puntuació total ( sobre B + sobre C ): 27,30 punts 

 
 
 

CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICI DE VALOR 
 
 

Memòria explicativa del servei Punts 
atorgats 

Punts 
màxims 

   
A.  Dades bàsiques del projecte  8 10 
   
B.  Descripció producció i 
serveis  

5 5 

   
C.  Organització i personal  5 5 
PUNTUACIÓ 18 20 

 
  

 Justificació: 
 

S’incorpora una memòria explicativa del servei que ha previst tant les dades 
bàsiques del projecte, referència als promotors, descripció detallada dels 
productes com  el sistema d’organització del personal. 
 
L’oferta incorpora tant el servei de cafeteria com el de menjador. 
 
1. Dades bàsiques del projecte 

Estableix llistat de compromisos entre els que inclou apertura de dilluns a 
diumenge de 8 a 24 hores. 
Proposa servei de cafeteria i restaurant amb esmorzars i menús diaris. 
Inclou el compromís d’una reforma valorada en 20.000 €.  
Inclou la realització de cursets de cuina adreçats a tota mena públic. 
 

2. Descripció de productes i serveis 
Aporta documentació sobre menús, incorporant imatges sobre els plats ja 
elaborats. 



 

Proposa servei de cafeteria i restaurant amb esmorzars i menús diaris. 
Inclou proposta de menús per celíacs i pels casals de temporada. Inclou 
proposta de menús pels empleats de Viqual i per les companyies de teatre. 
Inclou compromís d’aconseguir el distintiu AMED d’establiments promotors 
de la dieta mediterrània. 
 

3. Organització i personal 
Aporta Registres i instruccions del Pla d’Anàlisi de Perills i Punts Crítics a la 
Cuina (APPC). 
Aporta relació de persones adscrites a l’activitat, així com currículums dels 
mateixos. 
Aporta 4 certificats de manipuladors d’aliments. 
Responsable del projecte: Benito Rafael Domínguez: 
Propietari del Rte Las pulgas de Viladecans. Subdirector de Cuina Hotel 
Hesperia Tower. Cap de Cuina Hotel Hesperia del Mar i Hotel Hesperia 
Sarrià. Cap de Cuina Hotel Masia Can Bonet. 
 
Es considera molt adequada l’oferta als tres aspectes indicats. 

 
 

CRITERIS OBJECTIUS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA 
 
Es procedeix només a l’obertura del sobre C del licitador nº 1 que oferta un increment 

d’un 10% sobre el preu anual base del servei de cafeteria (13.200 € IVA exclòs) i 
un 10% sobre el preu anual base del servei restaurant (6.600 € IVA exclòs), 
obtenint per tant un puntuació de 6 i 2 punts, respectivament. Aplicada la fórmula 
de ponderació establerta al plec la puntuació total és de 9,3 punts. 

 

Total puntuació ( sobre B + sobre C ): 27,3 punts 
 
 
 
SEGON.- ADJUDICAR el procediment obert per a LA CESSIÓ DEL DRET D’ÚS DE 

L’ESPAI UBICAT A L’EDIFICI ATRIUM DE VILADECANS PER A 
L’EXPLOTACIÓ DE L’ACTIVITAT DE CAFETERIA I, OPCIONALMENT, 
DE L’ESPAI DE RESTAURANT EXP. 181/15  al Sr. Benito Dominguez 
Muñoz, NIF 5219777-Q,  amb subjecció al Plec de clàusules 
administratives particulars i a la proposta tècnica i econòmica presentada 
per l’esmentat licitador, per un import anual a satisfer per l’adjudicatari de 
TRETZE MIL DOS-CENTS EUROS (13.200,00 €) (IVA exclòs) pel servei de 
cafeteria i SIS MIL SIS-CENTS EUROS (6.600,00 €) (IVA exclòs) pel servei 
de restaurant (preus vigents durant els cinc primers anys de contracte, amb 
revisió de preus a partir del segon any amb IPC + 1 punt.) 

 
 
TERCER.- REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que amb anterioritat o 

simultàniament a la formalització del contracte;  presenti a VIQUAL la 
següent documentació: 

 

• La garantia definitiva per import de 10.000.-€, que s’haurà de formalitzar 
d’acord amb el model que s’adjunta al plec. 

• La documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 



 

• Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Viladecans acreditatiu de la 
inexistència de deutes amb la citada Corporació. 

• Qualssevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar 
( constitució de societat, inscripció en el registre, etc... ) 

• L’efectiva disposició dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’art. 53.2 LCSP. 

 
QUART.- POSAR DE MANIFEST QUE EL CONTRACTE es perfeccionarà amb la 

formalització i signatura del mateix. 
 

 
CINQUÈ.-  CITAR a l’empresa adjudicatària  perquè el dia i l’hora que se li indicarà, 

concorri a formalitzar el contracte corresponent. 
 
 
SISÈ.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS LICITADORS I ALS 

INTERESSATS, publicar l’adjudicació d’aquesta licitació al diari 
corresponent i al perfil del contractant.  

 


