ANUNCI LICITACIÓ PROCEDIMENT OBERT PER A L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEIS DE CONSERGERIA A PRESTAR
EN EL COMPLEX DEL PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Mitjançant el present anunci s'efectua convocatòria per a la licitació i adjudicació del contracte de serveis de
consergeria a prestar en l’àmbit del Parc Audiovisual de Catalunya, Ctra. BV-1274 Km 1 de Terrassa.
1.

PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, S.L. Ctra. BV-1274, Km. 1 08225 Terrassa – Barcelona

B64259922

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Entitat adjudicadora
a) Organisme: PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, S.A.
b) Dependència que tramita l'expedient: GERÈNCIA
Número d'expedient: 2021001/consergeria
Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: L'objecte del contracte és la prestació dels serveis de consergeria a
prestar en l’àmbit del Parc Audiovisual de Catalunya
b) Lloc: Carretera BV-1274, Km. 1 de Terrassa
c) Termini: dos anys a comptar des de la formalització del contracte
d) Pròrrogues: prorrogable per dos anys
Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
Pressupost base de licitació. Import total: 140.000 € + IVA anuals, equivalent a 280.000€ + IVA pels
dos anys de contracte excloses pròrrogues
Garantia provisional. No
Obtenció de documentació i informació

Portal de contractació pública de la Generalitat de Catalunya
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&keyword=Parc+Audiovisual+de+Catalunya&idCap=11606008&ambit=&
8.

Presentació de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 3 de juny de 2021 a les 23:00 Hores
b) Documentació a presentar: l'establerta en el Plec
c) Lloc de presentació: https://www.licitacions.parcaudiovisual.cat

Perfil de contractant on figurin les informacions relatives a la convocatòria i on es poden
obtenir els Plecs:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&keyword=Parc+Audiovisual+de+Catalunya&idCap=11606008&ambit=&
9. Visita a les instal·lacions: Les empreses interessades podran realitzar una visita guiada a les
instal·lacions el dia 13 de maig de 2021 a les 10.00 hores en primera convocatòria, i a les 12.00 hores
en segona convocatòria. Als efectes de planificació d’aquestes visites, es demana que prèviament es
comuniqui via correu electrònic a l'adreça adminsitracio@parcaudiovisual.com la intenció d’assistirhi, amb el benentès que el nombre de representants per empresa interessada es limita a una persona
per raons logístiques i de prevenció contra la COVID19.

Cristina Brandner Garcia
Gerent
A Terrassa, 27 d’abril de 2021
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