INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR I D’INICI
D’EXPEDIENT PER AL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEIS DE CAFETERIA I
RESTAURACIÓ DE L’ESCOLA DE COMERÇ INTERNACIONAL (ESCI) Exp. 0002/0207-20
__________________________________________________________________
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
1.1 Constitueix l’objecte d’aquest contracte la concessió del servei de cafeteria i restauració
de l’Escola de Comerç Internacional (ESCI).
El contracte definit té la qualificació de contracte de concessió de serveis, d’ acord amb el
que disposa l’article 15 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP).
De conformitat amb l’article 15.2 LCSP, el dret d’explotació del present servei implica la
transferència al concessionari del risc operacional, incloent el risc de demanda i
subministrament, entenent-se per risc de demanda el que es deu a la demanda real dels
serveis objecte del present contracte i el risc de subministrament el relatiu al
subministrament dels serveis objecte del present contracte, en particular, el risc de que la
presentació dels serveis no s’ajusti a la demanda.
1.2 No procedeix la divisió en lots del contracte, atès que l’espai de cafeteria i restauració
és únic, i seria materialment impossible des del punt de vista tècnic i organitzatiu que el
mateix espai fos ocupat per contractistes diferents.
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és la següent:
55330000-2 Serveis de cafeteria
55410000-7 Serveis de gestió de bars
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT
La necessitat de la contractació es justifica en el fet que l’activitat principal de l’ESCI abasta
la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la gestió administrativa de suport,
i el present servei és complementari d’aquesta activitat principal.
Atenent al nombre d’usuaris potencials dels serveis, l’ESCI ha de plantejar i adequar
propostes de serveis que puguin cobrir la major part dels requeriments dels usuaris dels
serveis. En aquest sentit, l’ESCI disposa de servei de cafeteria i restauració per a la
comunitat universitària, el qual es pretén seguir prestant, i per al qual no disposa ni dels
mitjans materials ni dels mitjans humans per a poder-lo desenvolupar, fet que fa
necessària la present contractació.
3. VALOR ESTIMAT DE LA CONCESSIÓ
D’acord amb el que disposa l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte, per a
l’any inicial i els possibles anys de pròrroga (1+5), és de 84.240,05 €, i de 16.848,01
euros, anuals, d’acord al desglossament següent:
-

73.240,05 € corresponents a l’import net de la xifra de negocis (total de facturació)
que s’estima per al període total de durada més pròrrogues. La xifra, determinada
en concepte d’estimació, s’obté de multiplicar per 1,5 l’import de 9.765,34 €, xifra
que correspon al rendiment anual net per mòduls per estimació objectiva, calculat
atenent a les característiques i condicions que habilita l’espai i que resulten de
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l’actual prestació del servei en termes de personal ocupat (1 persona no
assalariada), potència elèctrica (5 unitats als efectes de l’estimació objectiva) i al
nombre de taules (6 unitats als efectes de l’estimació objectiva), aplicats els
pertinents coeficients reductors.
-

11.000 € corresponents als subministraments. S’estima que els subministraments
de l’espai de la cafeteria anualment s’eleven a la xifra de 2.200 €, en funció dels
consums dels darrers exercicis, atenent al coeficient d’ús de l’espai de la cafeteria
envers el conjunt de l’edifici.

La present licitació no comporta despesa per a l’ESCI, motiu pel qual no s’aprova un
pressupost de licitació, i no s’incorpora a l’expedient reserva de crèdit.
4. RÈGIM ECONÒMIC DE LA CONCESSIÓ
El cànon mínim a satisfer pel concessionari és de 2.400,00 € per any, el qual haurà
d’ingressar per mesos o trimestres avançats.
Aniran a càrrec de l’ESCI les despeses de consum d’energia elèctrica, climatització i aigua.
I aniran a càrrec del concessionari les despeses de subministraments addicionals que vulgui
afegir, previ consentiment de la gerència de l’ESCI.
La concessionària s’haurà de fer càrrec de totes les despeses i tributs que resultin
d’aplicació als i en els diversos elements objecte de concessió.
5. TERMINI DE DURADA
El termini de durada del contracte s’estableix en 1 any.
El contracte es podrà prorrogar fins a un màxim de 4 anys addicionals a l’inicial, fins a un
termini màxim de cinc anys. La pròrroga del contracte es podrà acordar de forma anual.
6. LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
Edifici de l’ESCI al Passeig Pujades, 1, 08003, de Barcelona.
7. PROGRAMA DE TREBALL
No procedeix l’entrega de programa de treball per part del concessionari.
8. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Es proposa la tramitació de l’expedient mitjançant procediment obert i per tramitació
ordinària.
9. ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA
La solvència econòmica i financera de l’empresari es pot acreditar a través del següent
mitjà d’entre els establerts a l’article 87.1 de la LCSP:
-

Declaració sobre el volum global de negocis i, si s’escau, sobre el volum de negocis en
l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, dels últims 3 anys per import
igual o superior als següents imports: en un dels darrers 3 anys la licitadora haurà d’haver
disposat d’una xifra de negocis anual (facturació total) igual o superior a 10.000 €.
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L’ESCI podrà requerir l’acreditació de dit requisit a través de l’aportació dels comptes
anuals aprovades i dipositades en el Registre Mercantil, si està inscrit en el mateix i en
cas contrari per les dipositades en el Registre oficial en què està inscrit . Els empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis
mitjançant els seus llibre d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil,
o per qualsevol altra documentació que acrediti haver disposar del volum de negoci
mínim.
La solvència tècnica o professional dels empresaris s’ha d’apreciar tenint en compte
els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, cosa que es pot acreditar,
segons l’objecte del contracte, pel mitjà següent:
-

La solvència tècnica o professional s’acreditarà amb una relació dels principals serveis:
els licitadors hauran d’acreditar que en els darrers 3 anys han executat un contracte de
gestió de cafeteria d’un edifici públic o privat.
Els serveis efectuats s’acreditaran mitjançant certificats emesos o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui
un subjecte privat, mitjançant un certificat emès per aquest o a falta de certificat,
mitjançant una declaració de l’empresari.

10. RECEPCIÓ DEL CONTRACTE
Dins el mes següent a la finalització del contracte el responsable del contracte realitzarà
l’acte formal i positiu de recepció conforme la prestació objecte del contracte s’ha dut de
forma satisfactòria d’acord amb els plecs.
Una vegada finalitzat el contracte per qualsevol de les causes previstes legal o
contractualment, els espais i les instal·lacions l’ús del qual es cedeixen per poder prestar
els serveis objecte de la licitació, així com les millores realitzades, béns mobles incorporats
de forma permanent als mateixos i qualsevol element sense el qual les esmentades
instal·lacions perdrien la seva naturalesa i funcionalitat, revertiran a l’ESCI sense que el
concessionari pugui reclamar quantitat alguna per aquest concepte.
Finalitzada la vigència de la concessió, l’adjudicatari haurà de deixar lliure i a disposició de
l’ESCI els espais objecte d’autorització en el termini màxim de 15 dies, del que s’aixecarà
la corresponent acta amb efectes de recepció formal.
Efectuada la recepció, l’òrgan competent de l’ESCI adoptarà acord ordenant la devolució o
cancel·lació de la garantia, dins dels dos mesos següents.
11. SISTEMA DE PAGAMENT DEL CÀNON
L’adjudicatari abonarà de forma trimestral la quantitat corresponent al cànon que
s’estableix en el règim econòmic de la concessió, xifra que podrà ser millorada d’acord als
criteris d’adjudicació.
12. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE LES PROPOSICIONS
Els criteris d’adjudicació, i la seva ponderació, seran els següents
a) Criteris a valorar de forma automàtica: fins a un màxim de 51 punts.
-

Disposar d’idioma anglès per part de la persona d’atenció al públic
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L’ESCI-UPF és un centre universitari en el qual hi ha una presència notable i notòria
d’estudiants estrangers. L’ESCI-UPF ha de vetllar per garantir la millor qualitat del servei,
que passa per poder oferir a tots els estudiants la correcta atenció, independentment del
seu idioma. Per l’anterior, i també per oferir una millor imatge del centre, es valorarà amb
una puntuació de 18 punts aquella proposta en la qual s’ofereixi posar a disposició de
l’atenció al públic una persona que parli anglès fluidament.
En les seves ofertes, els licitadors hauran d’indicar el nom de la persona, i l’ESCI podrà
requerir a aquella licitadora que hagi obtingut major puntuació, en el moment previ a
l’adjudicació del contracte, la interlocució amb la persona proposada per garantir que
efectivament disposa de l’idioma anglès.
-

Oferiment i compromís de destinar a l’execució del contracte productes
frescos

Es valorarà amb fins a 17 punts que els licitadors es comprometin a què en l’execució del
servei de cafeteria destinaran productes frescos.
A tal efecte, els licitadors hauran de declarar quin % de productes frescos es comprometen
a aportar, de manera que es valorarà amb una puntuació superior a la proposta que
presenti un % més alt, i de forma proporcional a la resta.
L’ESCI-UPF en qualsevol moment de l’execució del contracte podrà demanar l’acreditació
de la traçabilitat dels productes als efectes de verificar aquesta condició de producte fresc,
poden penalitzar per incompliment contractual aquelles infraccions d’aquest compromís.
-

Compromís d’ampliació d’obertura de la cafeteria en dies inicialment no
previstos

Es valorarà amb fins a 6 punts el compromís dels licitadors a l’obertura de la cafeteria en
els supòsits en què des de l’ESCI es comuniqui la realització d’actes en dies en què
inicialment l’edifici i la cafeteria estarien tancats.
-

Compromís d’ampliació d’obertura de la cafeteria respecte a l’horari mínim
d’obertura

Es valorarà amb fins a 5 punts el compromís dels licitadors a l’obertura de la cafeteria en
horari fora de l’ordinari.
A tal efecte, s’atorgaran 1,5 punts per cada hora de compromís d’obertura que es proposi.
-

Disposició del títol de manipulador/a d’aliments

Es valorarà amb fins a 5 punts que els licitadors adscriguin a l’execució de la concessió a
una persona que disposi del títol de manipulador/a d’aliments.
b) Criteris a valorar mitjançant un judici de valor: la puntuació màxima serà de 49
punts.
-

Proposta gastronòmica i metodologia: La puntuació màxima que els licitadors
poden obtenir és de 44 punts.
Les empreses licitadores en les seves propostes tècniques hauran de presentar una
memòria descriptiva de la metodologia i procediments de prestació del servei de
cafeteria i restauració.
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La memòria descriptiva haurà de desenvolupar, com a mínim, la proposta de la
licitadora envers els elements següents:
-

Menús que es proposen: fins a 17,5 punts.
o Es valorarà la varietat i diversitat de plats que es posaran a disposició
del servei.
o Es valorarà la varietat de postres, brioxieria, pans, llets, begudes
diferents que es proposi.
o Es valoraran les rotacions de menús i les adaptacions estacionals.

-

Metodologia i proposta de treball/cuina: fins a 17,5 punts
o Es valoraran les propostes que s’allunyin d’una producció
industrialitzada i que més s’apropin a una cuina in-situ o de
proximitat. L’espai destinat a la cafeteria i restauració es troba
degudament condicionat, i s’han fet les inversions necessàries als
efectes de disposar al centre de cuina in-situ, model que es vol seguir
atès que es considera més saludable i sostenible, de manera que es
valorarà amb una puntuació superior aquelles propostes que proposin
una cuina més casolana.

-

Oferiment d’informació nutricional i ofertes de menús saludables adaptats:
fins a 9 punts
o Es valoraran les propostes que incorporin la previsió de poder dur a
terme menjars saludables adaptats, i que ofereixin informació als
usuaris sobre els valors nutricionals. S’atorgarà una puntuació
superior a aquelles propostes que integrin d’una millor manera
aquest caràcter saludable i nutricional en la seva activitat.

Per la
-

seva valoració, les propostes hauran d’incloure la informació següent:
Descripció detallada dels mitjans amb què es compta per al servei.
Descripció detallada de com s’estructurarà el servei.
Descripció detallada dels menús que es proposen.
Descripció de les propostes de menús saludables i d’informació nutricional
Descripció del procés de producció dels menjars.
Mecanismes que adopti l’empresa per garantir la qualitat dels aliments i la
qualitat en la prestació del servei.

Proposta de materials i envasos del servei de cafeteria: La puntuació màxima
que els licitadors poden obtenir és de 3 punts.
En aquest sentit, s’atorgarà una major puntuació a la proposta que es comprometi
a que els materials i envasos del servei de cafeteria que posi a disposició dels
usuaris presentin alguna de les condicions següents, sense que es perdi la qualitat
del servei:
-

Materials re-aprofitables i duradors que en disminueixen el consum i residus
que en generen materials d’un sol ús.
Materials de paper 100% reciclat.

Les característiques del material i envasos declarats es verificaran de forma
aleatòria per part del responsable del contracte.
L’incompliment en l’execució del contracte de l’aportació del material i envasos
declarats en la proposta en més de cinc controls aleatoris generarà el dret a l’òrgan
de contractació de resoldre el contracte.
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-

Proposta de gestió de residus: La puntuació màxima que els licitadors poden
obtenir és de 2 punts. En aquest sentit, s’atorgarà una puntuació superior a la
proposta que presenti mesures orientades al reaprofitament dels residus del servei
de cafeteria i restauració, atenent als espais i la naturalesa dels residus que genera
l’activitat.
L’incompliment en l’execució del contracte del reaprofitament declarat en la
proposta generarà el dret a l’òrgan de contractació de resoldre el contracte.

13. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS I DRETS DE LA
CONCESSIONÀRIA:
Condicions especials d’execució
Es fixen les condicions essencials següents, als efectes previstos a l’article 202.3 LCSP, de
manera que el seu incompliment és causa de resolució del contracte:
1. Mantenir en correcte estat de neteja el conjunt d’espais objecte de la concessió.
2. Els productes i serveis hauran de respectar les línies d’alimentació saludable, d’acord
amb les recomanacions dels organismes de salut pública.
3. L’emmagatzematge dels aliments serà l’adequat i amb la temperatura apropiada.
4. Els menjats preparats que s’exposin es mantindran en adequades condicions de
conservació.
5. Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de foment de la igualtat
entre homes i dones en el treball, s’estableix com a condició especial d’execució la no
utilització de llenguatge sexista en cap document escrit ni visual relacionada amb el
contracte.
6. La concessionària garantirà a les persones adscrites a l’execució del contracte, durant
tota la seva vigència, l’aplicació i manteniment de les condicions laborals que estableixi el
conveni col·lectiu sectorial aplicable, així com el cobrament puntual de les retribucions.
7. La concessionària del contracte ha d’emprar el català en els rètols, publicacions, avisos
i altres comunicacions de caràcter general que tinguin una relació directa amb l’execució
de les prestacions objecte del contracte; tot això, d’acord amb les regulacions contingudes
a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. També es podran utilitzar el castellà
i l’anglès, prèvia conformitat de l’Escola.
8. L’adjudicatari oferirà als usuaris els productes que es recullen en l’annex model d’oferta
de preus dels productes i serveis als consumidors, servei de bar-cafeteria i servei de
restaurant als preus que consten al plec de prescripcions tècniques o als preus als que
s’hagi compromès en la seva oferta.
Obligacions de la concessionària:
La concessionària resta obligada a prestar el servei en la forma i continuïtat fixada al plec
de prescripcions tècniques. A més, restarà subjecta a les següents obligacions:
- 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, drets sindicals i, en
general, de les que li correspongui com a empresari.
- La concessionària haurà d’acreditar i justificar, quan a tal efecte la requereixi l’ESCI, i
al menys un cop a l’any, el compliment de les esmentades obligacions, mitjançant
l’exhibició de la documentació i comprovants que li siguin exigits i posar a disposició
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-

de l’Escola els llibres comptables, les liquidacions de les assegurances socials, les actes
i declaracions de possibles inspeccions i, en general, total a documentació adient per
poder comprovar el correcte compliment de les obligacions.
Disposar d’una organització tècnica, econòmica i de personal suficient per l’adequada
prestació del servei.
Ser responsable de totes les obligacions i prestacions que la legislació laboral estableix
per al personal que realitzi el servei.
Nomenar un representant degudament acreditat, amb el qual es canalitzaran les
relacions derivades del servei.
Exercir directament la prestació del servei, sense que el mateix pugui resultar cedit o
subcontractat.
Mantenir en la prestació del servei la qualitat explicada en la proposta en relació a
l’organització i productes, i el nombre de persones contingudes a l’oferta.
Substituir el personal en cas de vacances o malaltia.

Drets de la concessionària
La concessionària tindrà el següents drets:
- Utilitzar els béns i instal·lacions que s’hagi convingut per explotar els serveis de
restauració i fins a la finalització del contracte.
- Percebre dels usuaris les tarifes dels productes i serveis oferts.
- Proposar millores i innovacions tècniques o d’altre tipus per optimitzar la gestió del
servei.
- Ser indemnitzada en cas de resolució anticipada per causes que no li siguin imputables.
- Rebre de l’ESCI els subministraments d’electricitat, aigua i climatització existents a les
instal·lacions de l’edifici, necessàries per a la realització del servei.
- La concessionària no tindria cap responsabilitat per les imperfeccions i demora del
servei en la mesura que aquestes corresponguin a fallades anteriors.
14. GARANTIES EXIGIBLES:
-

Garantia provisional: no serà necessària la constitució de garantia provisional per
concórrer al procediment.

-

Garantia definitiva: d’acord a l’establert a l’article 107.4 de la LCSP, atenent a les
característiques de l’objecte del contracte, es fixa una obligació de constituir una
garantia definitiva per valor de 1.000 €.

15. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia dels serveis serà d’un mes a comptar des de la finalització del
contracte. Transcorregut aquest termini sense que hi hagi cap responsabilitat per part del
contractista es cancel·larà o es retornarà la garantia definitiva.
16. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Per tal de supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitzarà
correctament, es designa com a responsable del contracte a la persona que ostenta el
càrrec de Responsable de Contractació Pública de l’ESCI.
17. SUBCONTRACTACIÓ
L’adjudicatària no podrà subcontractar la realització parcial ni total del contracte.
18. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
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No es preveuen causes específiques de modificació del contracte de concessió de serveis,
sens perjudici que s’apliquin, en interès públic, les previstes a l’article 205 de la LCSP en
els supòsits en què es donin les causes allà previstes.
19. PENALITATS
1. L’adjudicatària haurà de rescabalar a l’entitat contractant o al personal que en depèn
pels danys i indemnitzar-la pels perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment
de les obligacions resultants de l’adjudicació. Igualment serà responsable dels danys i
perjudicis ocasionats a terceres persones durant l’execució del contracte.
2. En els supòsits d’incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides per
l’adjudicatària, l’entitat contractant podrà resoldre el contracte o compel·lir-lo al
compliment del mateix.
3. L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals, donarà lloc a la
imposició de penalitzacions. La tipificació de les faltes als efectes del present contracte, es
descriuen a continuació:
Lleus:
- Manca de col·laboració amb el personal de l’entitat contractant.
- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte,
que no constitueixi falta greu.
- No avisar a l’entitat contractant de la incorporació de personal nou o si es
produeixen canvis.
- Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com
a lleus per la seva normativa específica.
Greus:
- La resistència als requeriments efectuats per l’entitat contractant, o la seva
inobservança.
- L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte,
que no constitueixi falta molt greu.
- No disposar de personal suplent per a un determinat servei.
- Realitzar una jornada de treball superior a la permesa laboralment, i en cas que
això succeís per eventualitat, no informar a l’entitat contractant.
- La manca de lliurament, en temps i forma, de tota la informació respecte de la
prestació del servei que li hagi estat sol·licitada per l’entitat contractant.
- Reincidència en la comissió de faltes lleus.
- Manca de cobertura del servei durant un període de temps, per inexistència de
personal suplent o altres causes, sempre que no sigui incompliment molt greu.
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de
la normativa general sobre prevenció de riscs laborals, i en especial, les del pla de
seguretat i salut en les prestacions, qualificats com a Greus per la seva normativa
específica.
- L’incompliment en la qualitat dels productes i menjars d’acord a aquells exposats
en la seva oferta.
- L’incompliment de les millores respecte als productes presentades en la seva oferta
per part de la concessionària.
Molt greus:
- Incompliment de la prestació del servei, bé sigui per abandonament o d’altres
causes.
- Passivitat, deixament i desídia en la realització del servei.
- La resistència als requeriments efectuats per l’entitat contractant, o la seva
inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
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-

-

-

La utilització de sistemes de treball, elements, materials, maquinària o personal
diferents als previstos en els Plecs i en les ofertes de l’adjudicatària, si s’escau,
quan el seu ús produeixi un perjudici molt greu.
No posar a disposició personal per a l’execució dels serveis mínims establerts.
Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si
s’escau.
Falsejament en l’acreditació del compliment de les obligacions que té conferides.
Reincidència en faltes greus.
Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni formació
prèvia.
Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com
a molt greus per la seva normativa específica, i en especial de les del Pla de
seguretat i salut en les prestacions.
L’incompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les prestacions.

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència a l’adjudicatària perquè pugui formular
les al·legacions que estimi pertinents i l’òrgan de contractació de l’entitat contractant
resoldrà.
4. Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que
no produeixi resolució del contracte, l’entitat contractant podrà aplicar les sancions
següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
- Faltes MOLT GREUS: fins al 10% del valor estimat anual de la concessió.
- Faltes GREUS: fins al 6% del valor estimat anual de la concessió.
- Faltes LLEUS: fins al 3% del valor estimat anual de la concessió.
L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en la
factura/ les factures que s’hagi/n d’abonar a l’adjudicatària.
L’entitat contractant es reserva el dret de resoldre el contracte per reiteració en les
deficiències d’execució del servei.
20. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE
En la present licitació es configuren les següents obligacions com a essencials del
contracte:
-

El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la
qual, en tots els seus termes, tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte.

-

El compliment de les condicions especials d’execució fixades en la present licitació.

-

Aquelles obligacions del present Plec i del Contracte tipus a les que específicament
se’ls hi atribueixi el caràcter d’obligació contractual essencial.

21. PROTECCIÓ DE DADES I CLÀUSULES DE CONFIDENCIALITAT
Es preveu que el contracte no contingui dades de caràcter personals susceptibles de
protecció legal.
22. POSSIBILITAT DE VARIANTS
No es preveu que les empreses licitadores puguin presentar variants en les seves
propostes.
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Nacho Dualde
Gerent ESCI-UPF
Barcelona, 31 de juliol de 2020
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