
Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, sociatat Anònima Municipal 

ANUNCI 

Anunci de convocatoria de licitació pública per a l’adjudicació del contracte de 

subministrament i posada en funcionament de cinc parquímetres per a la prestació del 

servei de gestió de la zona blava municipal. 

1.Entitat convocant 

Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal. 

 

2. Objecte del contracte 

Contracte de subministrament i posada en funcionament de cinc parquímetres per a la 

prestació del servei de gestió de la zona blava municipal. 

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació 

Segons normes internes de contractació de l’empresa 

a. Tramitació ordinària 

b. Procediment obert 

4. Pressupost màxim de contracte 

El tipus es fixa en trenta-quatre mil euros (34.000,00) amb IVA exclòs. 

5.  Garanties 

No  n’hi ha 

6. Presentació de proposicions 

A l’adreça de la societat, C/. Josep Llanzá, 1-7 2ª planta de Vilanova i la Geltrú de 9:30 a 

13:00h de dilluns a divendres. 

El termini de presentació de proposicions finalitzarà del dia 6 de Juliol a les 10:30 

hores. 

8. Participans en la licitació 

Podran participar en el concurs les persones físiques o jurídiques, españoles o 

estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin la seva solvencia econòmica, 

financera i técnica o professional. 

 



8. Plec de clàusules 

Es podrá examinar o demanar còpia dins als terminis assenyalats a aquest anunci la 

següent adreça electrónica: http://www.vng-aparcaments.cat. 

9. Obertura de proposicions 

El dia 6 de Juliol a les 13:30 hores a les oficines de Serveis d’Aparcaments de Vilanova i 

la Geltrú, Societat Anònima Municipal, c/. Josep Llanzá núm. 1-7 2ª planta de Vilanova i 

la Geltrú. 

10. Documentació 

Els licitadors presentaran la documentació exigida al plec de clàusules particulars. 

11. Model de proposició 

D’acord amb el model de clàusules administratives particulars. 

 

Vilanova i la Geltrú, 23 de Maig de  2016.  

 

 

 

 

Gerent, Daniel Llobera. 

 


