Dimecres, 21 de març de 2012
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Viladecans. Gestió d'Aparcaments Viladecans, SL
ANUNCI de la SPM Gestió d’Aparcaments Viladecans, SL sobre licitació d’un contracte de serveis
1. Entitat adjudicadora: SPM GESTIÓ D’APARCAMENTS VILADECANS, S.L., Societat Privada Municipal de
l’Ajuntament de Viladecans.
Servei: Serveis de grues complementàries pels serveis requerits de retirada de vehicles per part de la Policia Local i
posterior entrega al dipòsit municipal de vehicles a Viladecans.
2. Objecte:
a) Descripció: Serveis de grues complementàries pels serveis requerits de retirada de vehicles per part de la Policia
Local i posterior entrega al dipòsit municipal de vehicles a Viladecans.
b) Lloc d’execució: Viladecans.
c) Termini d’execució: 1 any prorrogable per 1 any més a criteri de l'òrgan de contractació.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
4. Pressupost base de licitació:
No es por determinar el valor estimar del contracte atès que estarà en funció de les necessitats de VIPARQ que
requereixi l’assistència o complement al servei de grua que ja executa la societat privada municipal, tot i que es preveu
que no superà els llindars establerts Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació als contractes de serveis no subjectes a regulació harmonitzada.
Forma de pagament D'acord amb el que determina la Llei 15/2010, de 5 de juliol: Prèvia presentació de factures
mensuals.
5. Garanties:
Provisional: No cal.
Definitiva: No cal.

a) Entitat: SPM GESTIÓ D’APARCAMENTS VILADECANS, S.L.
b) Domicili: C/ Dos de maig, núm. 43-45 baixos.
c) Localitat i codi postal: Viladecans 08840.
d) Telèfon: (93) 659 04 89.
e) Fax: (93) 637 35 29.
f) Persona de Contacte: Sr. Daniel Garcia Gasca.
g) E-mail: dgarcia@viparq.cat.
7. Requisits específics del licitador:
a) Se sol·licitaran els mitjans d’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica conforme el que s’estableix en
el Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques i en el TRLCSP i disposar d’assegurança de
responsabilitat civil per import mínim de 150.000 EUR.
8. Presentació d’ofertes:
a) Data límit: 15 dies naturals a comptar des del dia següent a l’anunci.
b) Documentació a presentar: l’exigida en el Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
c) Lloc de presentació: en l’adreça indicada en el punt 6.
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6. Obtenció de documentació i informació: El Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques de
bases del procediment obert, quedaran exposats durant el termini de presentació de les proposicions (15 dies naturals
des de publicació anunci al BOP), entre les 9:00 i les 15:00 dels dies laborables (dilluns a divendres)a les oficines de:
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d) El licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta durant 3 mesos, comptats a partir de la data d’obertura de les
proposicions.
e) No s’admeten ofertes variants.
f) No s’admetran les proposicions presentades per correu.
9. Obertura de les ofertes:
Es comunicarà als licitadors amb antelació suficient.
10. Les despeses de l’anunci: Seran a càrrec de l’adjudicatari del contracte fins el límit màxim de 500.-EUR.
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Viladecans, 27 de febrer de 2012
La consellera delegada de Gestió d’Aparcaments Viladecans, SL, Carmen Gimeno Berné
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