
 
Anunci de Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltru SAM, per al que és 
comunica l’Expledient 150026per la contractació  Adquisició de determinat material 
per l’actualització dels parquímetres amb hospedatge de dades. 
 
Quadre-caràtula de característiques del contracte de serveis per procediment 
negociat amb publicitat al web 
 
1. Servei que tramita l’expedient 
VNG Aparcaments 
 
2. Referència de l’expedient de contractació 
150026 
 
3. Tramitació 
  urgent  ordinària 
 
4. Descripció de l’objecte del contracte 
4.1. Objecte del contracte 
Adquisició de determinat material per l'actualització dels parquímetres amb hospedatge 
de dades. 
4.2. Nomenclatura de la Classificació Nacional de Productes per Activitats (CNPA) 
72.21.20 
4.3. Nomenclatura de Vocabulari Comú de Contractes (CPV) 
72415000-2 
 
5. Variants o millores 
Admet variants 

 sí nombre:       
 no 

Admet millores 
 sí nombre:       
 no 

 
 
6. Durada del contracte 
Data a partir de la qual entra en vigor el contracte 
data especificada al contracte 
Durada del contracte 
2 anys 
 
7. Pròrroga 
El plec admet la pròrroga del contracte 
  sí  no Núm. de mesos de pròrroga: 12 
 
8. Dades econòmiques 
8.1. Determinació del preu 
  Tant alçat  Preus unitaris  Per Administració 
8.2. Pressupost del contracte (import a ofertar) 
 Pressupost base: 38.000,00  €  
 IVA: 7.980,00 €  
 Total: 45.980,00 €  
8.3. Valor estimat del contracte (sense IVA) 
38.000,00 €  
 
9. Tramitació pressupostària 

 ordinària de l’exercici vigent partida: PAIF 2015 i ss.  
 anticipada 

 



10. Revisió de preus 
  sí  no 
 
 
11. Garantia definitiva 
Constitució de la garantia definitiva 
  sí  no 
 
 
Import total de la garantia definitiva (% de l’import del contracte) 
  
 
12. Mostres 
S’han de lliurar mostres 
  sí  no Lloc de lliurament:       
 
13. Termini de garantia 
Cal definir un termini de garantia? 
  sí  termini:  
  no  
 
14. Classificació 

 sí   Classificació:   
 no      

  
Solvència 

 sí   Classificació:   
 no      

    
 
15. Règim del pagament 
Pagament únic  
Altres: mensual, prèvia presentació de factura justificativa 
 
16. Import màxim de les despeses de publicitat de la licitació del contracte 
Totes les despeses de publicitat aniran a càrrec de l'adjudicatari. L'import APROXIMAT 
oscil·la entre els 800 i els 1500 € 
 
17. Persona de contacte, telèfon, fax i correu electrònic (per consultar o aclarir qualsevol 
aspecte de l’expedient de referència) 
Daniel LLobera, tel. Gerent de la Societat, 93 893 27 37, info@vng-aparcaments.cat 
 
18. Responsable del contracte 

 sí  Nom:       
 no  

 
19. Termini de Recepció d’ofertes 
Data 07/01/2015    Hora 10:00h 
 
20. Data obertura de sobres 
Data 07/01/2015    Hora 12:00h 
 
 


