Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM

ANUNCI
Anunci de l’Acord de rectificació del plec de condicions de l’expedient 150028

En relació amb els errors materials detectats en els Plec de Condicions Administratives del
contracte que te per objecte l’adjudicació del contracte d’arrendament amb opció de compra i
instal·lació de maquinària de control d’accés i cobrament de vehicles pel Aparcament Charlie
Rivel, expedient 150028, el Gerent ha adoptat l’acord que a la seva part dispositiva es
reprodueix a continuació:

Primer.- Rectifica l’error material detectat a l’annex 6 (criteris d’adjudicació) del Plec de
Cláusules Administratives Particulars.
On diu:
“- Millor oferta econòmica

Fins a 40 punts

Les ofertes econòmiques que superin el pressupost de licitació (IVA inclòs) seran refusades.
L’oferta més baixa rebrà la màxima puntuació i la resta d’ofertes rebran una puntuació
proporcional d’acord amb el diferencial de percentatges respecte de l’oferta amb més puntuació
segons la fórmula: (O/OB)*40
(Sent: O= oferta i OB= oferta més baixa)”

Ha de dir:

“- Millor oferta econòmica

Fins a 40 punts

Les ofertes econòmiques que superin el pressupost de licitació (IVA inclòs) seran refusades.
L’oferta més baixa rebrà la màxima puntuació i la resta d’ofertes rebran una puntuació
proporcional d’acord amb el diferencial de percentatges respecte de l’oferta amb més puntuació
segons la fórmula: (OB/O)*40
(Sent: O= oferta i OB= oferta més baixa)”

Segon.- S’amplia el termini de presentació d’ofertes fins el 19 de maig de 2016 a les 10.30
hores a les Oficines de la Societat al C/ Josep LLanza 1-7, 2 on pis de Vilanova i la Geltrú.
Tercer.- Les empreses que ja hagin presentat la seva oferta podran tornar a presentar-la sense
incórrer en defecte de doble presentació i en tot cas es tindrà com única oferta la última de les
presentades. En cas de que no presentin nova oferta es tindrà com presentada la que ja obri
en poder de la Societat.

Quart.- l’acte públic d’obertura d’ofertes serà el dia 19 de maig a les 13 hores a les Oficines de
la Societat al C/ Josep LLanza 1-7, 2 on pis de Vilanova i la Geltrú

Vilanova i la Geltrú, a 6 d’abril de 2016. Gerent, Daniel Llobera.

