Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, societat Anònima Municipal
ANUNCI
Anunci de convocatòria de licitació pública per a l’adjudicació del contracte per la
realització de les obres per la construcció d'edicles segons el projecte "construcció
edicles Pk Charlie Rivel" per als accessos de vianants de l'Aparcament de Charlie Rivel a
Vilanova i la Geltrú.
1.Entintat convocant
Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal.
2. Objecte del contracte
contracte per la realització de les obres per la construcció d'edicles segons el projecte
"construcció edicles Pk Charlie Rivel" i l'establiment de les condicions que regiran
l'adjudicació, per part de SERVEIS D'APARCAMENTS DE VILANOVA I LA GELTRÚ,
SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL (en endavant, VNG APARCAMENTS) del contracte
d'obres per la construcció d'edicles als accessos de vianants de l'Aparcament Charlie
Rivel.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Segons normes internes de contractació de l’empresa (IIC)
a. Tramitació ordinària
b. Procediment obert simplificat sumari (Art. 159.6 LCSP)
4. Pressupost base de Licitació
El tipus es fixa en Setanta-cinc mil euros (75.00,00) amb IVA exclòs.
5. Valor estimat Contracte
Setanta-nou mil cinc-cents euros (79.500,00) amb IVA exclòs.
6. Garanties
No n’hi ha
7. Durada del contracte
1,5 mesos

8. Valoració de Ternimis
Sí
9. Termini de Garantia
12 mesos
10. Admissiblitat de Variants, Millores i Modificacions
No s'admieten variants ni millores. Es permeten modificacions fins un 6%
11. Revisió de Preus
No
12. Assegurances
Assegurança "Tot Risc Construcció", per uun import mínin igual al de l'adjudicació i de
Responsabilitat Civils per valor mínim de 75.000,00€
13. Presentació de proposicions
A l’adreça de la societat, C/. Havana 20 baixos de Vilanova i la Geltrú de dilluns a
divendres laborables de 9:00 a 14:00h., podent ésser també enviada per correu.
El termini de presentació de proposicions finalitzarà del dia 4 Juny a les 10:30 hores.
14. Participans en la licitació
Podran participar en el concurs les persones físiques o jurídiques, españoles o
estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar i acredítin la seva solvència econòmica,
financera i técnica o professional.
15. Plec de clàusules
Es podrá examinar o demanar còpia dins els terminis assenyalats a aquest anunci a la
següent adreça electrónica: http://www.vng-aparcaments.cat.
16. Obertura de proposicions
S'informará de la data i hora de la cel·lebració d'aquest acte en la següent direcció
electrónica : http://www.vng-aparcaments.cat, en l'apartat perfil del contractant.
17. Documentació
Els licitadors presentaran la documentació exigida al plec de clàusules particulars.
18. Model de proposició

D’acord amb el model de clàusules administratives particulars.
Vilanova i la Geltrú, 2 de maig 2018. Gerent, Daniel Llobera.

