ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Aparcamientos Despí, S.A.U. (ADSA).
b) Número d'expedient: 6/2019
-2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat: Aparcamientos Despí, S.A.U. (ADSA).
Domicili: Av. Barcelona, 83-85
Localitat i codi postal: SANT JOAN DESPI CP: 08970.
Telèfon: 934770311.
Adreça electrònica: adsa@ad-sa.com
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&keyword=&idCap=7156886&ambit=5&
g) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9,00 a 13,30 hores i tardes de dilluns a dijous de 16,00
a 18,30 hores (agost inhàbil)
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT DE
INSTAL·LACIONS DELS EDIFICIS PROPIETAT D’ADSA
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió per lots: SI
d) Nombre lots: 3
d.1) Codi CPV:508000000-3
d.2) Lot1: manteniment i conservació pintura i fusteria
d.3) Lot2: manteniment i conservació instal·lacions elèctriques i fontaneria
d.4) Lot3: manteniment i conservació de portes mecàniques d’accés als aparcaments

LES

A tenor d’allò establert a l’article 99.4 LCSP, un mateix licitador podrà presentar-se a un màxim de 2
lots, podent ser adjudicatari de cadascun d’ells, en el cas de que així resulti en aplicació dels criteris
d’adjudicació establerts al present plec.
Així mateix, tal y com s’estableix al art. 99.7 LCSP, cada lot constituirà un contracte independent
e) Lloc d'execució: Sant Joan Despí
f) Termini d'execució: 2 anys
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.

-5 Pressupost de licitació
a)
b)
c)

Lot1: 36.000,00 euros
Lot2: 80.000,00 euros
Lot3: 5.160,00 euros

-6 Admissió de variants:
No
-7 Garanties
Provisional: no
Definitiva: no
-8 Requisits específics del contractista
Solvència: mínims de solvència econòmica i financera i professional determinada en el apartat VI
del plec clàusules administratives particulars
-9 Criteris d’adjudicació:
Els indicats en l’apartat VII del Plec de clàusules administratives
-10 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 30 de setembre de 2019 a les 18,30 hores
b) Documentació que cal presentar: l’indicat en l’apartat XII del Plec de clàusules administratives
particulars.
c) Presentació presencial
Les proposicions també es podran trametre per correu ordinari dins el termini d'admissió. En aquest
cas, caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan
de contractació la remissió de l'oferta mitjançant a l'adreça de correu electrònic adsa@ad-sa.com
-11 Obertura de proposicions
a) Entitat: Aparcaments Despí, S.A.U. (ADSA).
b)) Data: L’obertura de les proposicions s’efectuarà en l’adreça de l’entitat contractant que s’indica en
aquest anunci, una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes.
Sant Joan Despí, a 31 de juliol de 2.019

Antonio Poveda Zapata
President del Consell d’Administració

