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PONDERACIÓ SOBRE B 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE B). Fins a 

45 punts. 

 

A) Presentació d’una memòria tècnica: fins a 35 punts, en què s’especificarà els següents 

aspectes:  

ITEM PUNTUACIONS 

1. Descripció de l'organització, disposició i logística de la 
prestació del servei de Bar-Cantina (aprovisionament, 
emmagatzematge, elaboració, servei recollida, neteja, etc). 

Màxim 6 punts 

PUNTUACIÓ  
PUNTUACIÓ 
ATORGADA 

a) Es descriu la organització, disposició i logística de 
prestació del servei mínimament 

2 

2 
b) Es descriu la organització, disposició i logística de 

prestació del servei correctament 
4 

c) Es descriu la organització, disposició i logística de 
prestació del servei amb detall 

6 

2. Relació en la que figuri els productes a consumir en el servei 
de Bar-Cantina. (embotits, pastisseria, pa), assenyalant 
l’equilibri nutricional. Cal que no s’indiqui el preu 

Màxim 10 punts 

PUNTUACIÓ  
PUNTUACIÓ 
ATORGADA 

a) Relació de productes acceptable 4 

2 
b) Relació de productes bona 6 

c) Relació de productes molt bona 8 

d) Relació de productes excel·lent 10 

3.- Relació de màquines expenedores de productes i classe de 
productes 

No puntúa 

4.- Plantilla de personal que s'obliga a ocupar a la prestació 
d'aquests serveis, amb detall dels seus respectius llocs de 
treball segons la classificació del Conveni Col·lectiu aplicable i 
horari de cadascun dels empleats 

Màxim 6 punts 

PUNTUACIÓ  
PUNTUACIÓ 
ATORGADA 

a) Si es contempla una plantilla fixa de 1 persona 1 
3 

b) Si es contempla una plantilla fixa de 2 persones 3 

c) Si es preveu disposar d’algun extra de plantilla en cas 
que hi hagi algun acte que ho requereixi 

1 0 

d) Si es contempla ampliar l’horari marc a abans de les 
8.30h o a més tard de les 16h 

2 0 

5.- Compromís de què en cas d'absències per malaltia, 
sancions de l'empresa o baixes del personal, o d'altres causes 
anàlogues, els llocs de treball hauran d'ésser coberts 

Màxim 2 punts 

PUNTUACIÓ 
PUNTUACIÓ 
ATORGADA 

a) Si es preveu disposar de persones per cobrir eventuals 
absències de la plantilla en el mateix dia que es 
produeixin 

2 

0 
b) Si es preveu disposar e persones per cobrir eventuals 

absències de la plantilla en la mateixa setmana que es 
produeixin 

1 
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6.- Procediment per al manteniment de la higiene i neteja de 
l’establiment 

Màxim 9 punts 

PUNTUACIÓ 
PUNTUACIÓ 
ATORGADA 

a) El projecte de manteniment de la higiene és correcte 4 
1 

b) El projecte de manteniment de la higiene és excel·lent 6 

c) Hi ha previsió de tractament i separació de residus per 
al seu reciclatge 

2 0 

d) Hi ha previsió de buidatge diari dels recipients de 
residus 

1 0 

7.- Mecanismes de supervisió dels treballs a realitzar, oferts 
per l’empresa, que garanteixin la correcta realització del 
servei, es valorarà el pla de subministrament, servei, 
organització, logística i disposició 

Màxim 2 punts 

PUNTUACIÓ 
PUNTUACIÓ 
ATORGADA 

a) Es proposen mecanismes de supervisió suficients 1 
1 

b) Es proposen mecanismes de supervisió excel·lents 2 

TOTAL 9 

 

 

B) Altres elements i millores: fins a 10 punts, en què s’especificarà els següents aspectes: Altres 

elements oferts pel licitador acreditatius d’una major qualitat del servei a realitzar, que siguin 

considerats d’interès per a l’administració (característiques dels menús proposats i els 

productes oferts, composició, presentació, quantitats, pesos, calories vitamines, varietat, 

qualitat, i/o relació qualitat/preu). 

ITEM PUNTUACIONS 

Altres elements i millores 
Màxim 10 punts 

PUNTUACIÓ  
PUNTUACIÓ 
ATORGADA 

S’ofertaran menús vegetarians i/o vegans 2 2 

S’ofertaran productes sense gluten/lactosa 2 2 

S’ofertaran productes ecològicsi/o de proximitat 1 1 

S’ofertaran alternatives més saludables als snacks fregits 1 0 

S’especifiquen quantitats i pesos que s’ofertaran 1 0 

S’especifiquen les calories i valors nutricionals dels productes 1 0 

S’ofertarà una gran varietat de productes 1 0 

S’ofertaran productes de gran qualitat 1 0 

TOTAL 5 

 


