ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Aparcamientos Despí, SA (ADSA).
b) Número d'expedient: 4/2018

-2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)

Entitat: Aparcamientos Despí, SA (ADSA).
Domicili: Av. Barcelona, 83-85
Localitat i codi postal: SANT JOAN DESPI CP: 08970.
Telèfon: 934770311.
Adreça electrònica: adsa@ad-sa.com

f) 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 9,30 a 13,30 hores i tardes de dilluns a dijous de
15,30 a 17,30 hores
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS
EDIFICIS D’HABITATGES PROPIETAT D’ADSA
b) Admissió de pròrroga: Sí.
d) Lloc d'execució: Sant Joan Despí
e) Termini d'execució: 2 anys
g) Codi CPV:90911200-8
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 49.400 euros sense IVA
-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 V
del plec clàusules administratives particulars
-9 Criteris d’adjudicació:
Els indicats en el plec de prescripcions tècniques i administratives.
-10 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 24/01/2019
b) Documentació que cal presentar: l’indicat en l’apartat XI 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, SA (ADSA).
c) 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 i s’anunciarà amb l’antelació
deguda al perfil del contractant d’ADSA.
Sant Joan Despí, a 03 de gener de 2019

Antonio Poveda Zapata
President del Consell d’Administració

