ANUNCI

De PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA pel qual es fa pública la licitació d’un contracte
mixt de subministraments i serveis.
1.

2.

3.

4.

Entitat adjudicadora
a) Organisme: Promocions Urbanístiques de Mataró, SA.
b) Número d’identificació: 812135025.
c) Dependència que tramita l'expedient: Àrea Jurídica
d) Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador No Administració Pública
e) Número d'expedient: SUB02-10/2019

Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Promocions Urbanístiques de Mataró, SA.
b) Domicili: Carrer de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10
c) Localitat i codi postal: Mataró CP: 08302.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 937415610.
f) Adreça electrònica: contractacio@pumsa.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&i
dCap=860755
h) Obtenció de documents i informació: veure anunci de la Plataforma de serveis de
contractació pública (PSCP) o Plec de clàusules particulars (PCP)

Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: subministrament de maquinària i sistemes de control d’accés per a
l’aparcament de Plaça de les Tereses gestionat per PUMSA i subministrament dels elements
necessaris per a la integració tècnica dels sistemes de control i gestió de la resta d’aparcaments
de la xarxa de PUMSA a la ciutat de Mataró; així com el mateniment global dels
equips,instal.lacions i sistemes.
b) Admissió de pròrroga: no.
c) Divisió en lots i número de lots/d’unitats: no.
d) Lloc d'execució: Mataró
e) Duració de l’execució del contracte: 2 anys i 14 setmanes, ampliable fins a una màxim de 2
anys i 6 mesos més, segons l’oferta d el’adjudicatària.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): no.
g) Codi CPV: 42961100
h) Codi NUTS: ES511.
Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: contracte privat
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert

5.

d) Regulació: harmonitzada:
e) S’aplica un acord marc: no.
f) S’aplica una subhasta electrònica: no.

Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 293.578,12 € sense IVA.

6.

Admissió de variants: no.

8.
c)
d)

Requisits específics del contractista
Classificació: no.
Solvència: veure anunci PSCP o PCP.

7.
a)
b)

9.

10.
11.

Garanties
Provisional: no.
Definitiva: sí.

Criteris d’adjudicació: veure anunci PSCP o PCP.

Condicions particulars per l’execució del contracte: veure anunci PSCP o PCP.
Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: sí.

12.

ACP aplicable al contracte? No.

14.

Obertura de proposicions
a) Entitat: Promocions Urbanístiques de Mataró, SA.
b) Lloc: Sala de Juntes de PUMSA (Carrer de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 13).
c) Data: 08/01/2020.
d) Hora: 13 hores.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l'acte d’obertura de les proposicions és públic.

13.

Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 04/12/2019, a les 13 h.
b) Documentació que cal presentar: veure anunci PSCP o PCP.
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial:
Entitat: Promocions Urbanístiques de Mataró, SA.
Domicili i localitat: Carrer de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10 (08302 Mataró).
Documentació que cal presentar: veure anunci PSCP o PCP.
Adreça electrònica: contractacio@pumsa.cat.
c.2)Presentació Electrònica: no.
c.3) Correu Postal: sí

15.

Despeses d'anunci: cap.

17.

Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: TRIBUNAL CATALÀ DE CONTRACTES DEL
SECTOR PÚBLIC.
b) Adreça: Via Laietana, 14 (08003 Barcelona).
c) Termini per presentar recurs: veure anunci PSCP o PCP.

16.

18.

Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o espanyol.

El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea? No.

Mataró, 30 d’octubre de 2019

Soraya Romero Higuera, Responsable Àrea Jurídica de PUMSA
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