ANUNCI
De SPM Viladecans Qualitat, S.L. (exp. 20/075)
1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: SPM Viladecans Qualitat, S.L.
b) Número d’identificació:
c) Dependència que tramita l'expedient: SPM Viladecans Qualitat, S.L.
d) Tipus de poder adjudicador: Sociedad Privada Municipal
e) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis generals de les Administracions
Públiques. Gestió d’equipaments esportius, culturals i mobilitat municipals
f) Central de compres / contractació conjunta.
g) Número d'expedient: 20/075

2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: SPM Viladecans Qualitat, S.L.
b) Domicili: Av. Josep Tarradellas, núm. 17
c) Localitat i codi postal: Viladecans CP: 08840.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 936594160
f) Adreça electrònica: contractacio@vigem.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode
=viewDetail&keyword=Viladecans&idCap=13731932&ambit=&
h) La documentació es podrà obtenir de forma electrònica a través del perfil del
contractant
i) Data límit d'obtenció de documents i informació: 18 de novembre de 2020 a les
12:00 hores
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i dimarts i dijous
de 16:30 a 18:30 hores.
3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: SERVEIS CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT
PREVENTIU, CONDUCTIU, CORRECTIU I EVOLUTIU-ADAPTATIU DELS
SISTEMES DE SEGURETAT PER A LA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I
CONTRA INTRUSIÓ I EL SERVEI DE CENTRAL D’ALARMES DELS
CENTRES GESTIONATS PER VILADECANS QUALITAT, S.L.
b) Admissió de pròrroga: 2 possibles pròrrogues anuals, potestatives per VIQUAL
i obligatòries pel contractista.
c) Divisió en lots: No.
d) Lloc d'execució: Viladecans
e) Termini d'execució: 2 anys (a partir de l’adjudicació del contracte)
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV:
50413200-5 Serveis de reparació i manteniment d’instal·lacions contra incendis
50610000-4 Serveis de reparació i manteniment d’equips de seguretat
79711000-1 Serveis de vigilància de sistemes d’alarma.
h) Codi NUTS: ES511
4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Serveis
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert No Harmonitzat

e)
f)

S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electronica: No.

5.Pressupost de licitació
a)

Valor estimat del contracte: 163.248,00€IVA exclòs

b)

Pressupost Base de licitació: 117.640,00.-€ IVA exclòs:

6 Admissió de variants: No
7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.
8 Requisits específics del contractista
a)

Classificació: No es requereix

b)

Solvència: La que es determina en els Plecs

9 Criteris d’adjudicació: L’oferta més avantatjosa en el seu conjunt, tenint en compte
els criteris que figuren en el Plec de Condicions, que atenen tant a criteris d’aplicació
automàtica com a criteris subjectes a judici de valor.
10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Les que es determinen en
el Plec
11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
12 ACP aplicable al contracte? NO
13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 19 de novembre de 2020, a les 14.00h
b) Documentació que cal presentar: La que es deterrmina en els Plecs
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: No
c.2)Presentació Electrònica:
Les ofertes es presentaran la documentació que conformi les seves
ofertes en tres (3) sobres, en el termini màxim que s’assenyala a
l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a
l’adreça web següent: http://contractaciopublica.gencat.cat//XXX.
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: No
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador No
e) S’utilitzen les comandes electròniques: No
f) S’accepta la facturació electrònica: Si
g) S’utilitza el pagament electrònic: No
14 Obertura de proposicions
a) Entitat: SPM Viladecans Qualitat, S.L.
SOBRES A i B: Obertura interna
Lloc: Av. Josep Tarradellas, núm. 17, Viladecans.

Data apertura sobre A:. a partir de les 24 hores de la data de finalització del termini
de presentació d’ofertes. Termini màxim apertura sobre B: set dies naturals a
comptar des de la data d’obertura del sobre A
SOBRE C:
Lloc:
Av. Josep Tarradellas, núm. 17, Viladecans.
Data: (es comunicarà amb antelació als Licitadors. Termini màxim. Vint-i-un dies
naturals a comptar des de la data d’obertura del sobre B)
b) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les
proposicions és públic.
15 Despeses d'anunci
El present anunci no comporta despeses per l’adjudicatari
16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds. Català/Castellà
17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs. Tribunal Català de Contractes de
Sector Públic
b) Adreça: c/ Via Laietana, núm. 14, 08807 Barcelona
c) Termini per presentar recurs
Recurs especial amb matèria de contractació pública 15 dies hàbils.
18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: No

Data Anunci 4 de novembre de 2020
SPM Viladecans Qualitat, S.L.

