Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal MP
ANUNCI
Expedient 220003
Anunci de convocatòria de licitació pública per la contractació dels serveis de
vigilància i seguretat de qualsevol de les instal·lacions titularitat de la societat mercantil
publica de SERVEIS D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, S.A.M, SP.
1.Entintat convocant
Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal MP
2. Objecte del contracte
L’objecte del contracte comprèn la contractació dels serveis de vigilància i seguretat de
qualsevol de les instal·lacions titularitat de la societat mercantil publica de SERVEIS
D’APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ, S.A.M, SP.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a. Tramitació ordinària
b. Procediment Obert Simplificat
4. Pressupost base de Licitació
El tipus es fixa en 59.412,30 € (IVA exclòs)
5. Valor estimat Contracte
134.331,22 euros (IVA exclòs)
6. Garanties
Garantia definitiva de 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs
7. Durada del contracte
1 any.
8. Valoració de Terminis
No
9. Termini de Garantia
Durada del contracte
10. Admissibilitat de Variants, Millores i Modificacions
No procedeix variants ni millores. Es permeten modificacions fins un 20%

11. Revisió de Preus
No
12. Assegurances
Assegurança de responsabilitat civil per import suficient per cobrir les responsabilitats
de qualsevol tipus que es puguin derivar de l’execució del contracte.
13. Presentació de proposicions
la presentació de les proposicions es farà mitjançant l’eina de Sobre Digital
accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/33231671/custom
prof
El termini de presentació de proposicions finalitzarà del dia 26 d’abril de 2022 a
les 14:00 hores.
14. Participants en la licitació
Podran participar en el concurs les persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin la seva solvència
econòmica, financera i técnica o professional.
15. Plec de clàusules
Es podrà examinar o demanar còpia dins els terminis assenyalats a aquest anunci
a la següent adreça electrónica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/33231671/custom
prof
16. Obertura de proposicions
S’informarà de la data i hora de la cel·lebració d'aquest acte en la següent direcció
electrónica :
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/33231671/custom
prof
17. Documentació
Els licitadors presentaran la documentació exigida al plec de clàusules particulars.
18. Model de proposició
D’acord amb el model de clàusules administratives particulars.

Vilanova i la Geltrú, 6 d’abril de 2022

Gerent, Daniel Llobera.
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