
 
ANUNCI  
De SPM VILADECANS QUALITAT, S.L. (exp. 407/19)  
 
 
1 Entitat adjudicadora  
a) Organisme: SPM VILADECANS QUALITAT, S.L.  

b) Número d’identificació: 407/19  

c) Dependència que tramita l'expedient: SPM VILADECANS QUALITAT, S.L. 

d) Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador no Administració Pública  

e) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis generals de gestió d’equipaments 
esportius municipals, aparcaments i equipaments culturals. 

f) Central de compres / contractació conjunta: No.  

g) Número d'expedient: 407/19  
 
2 Obtenció de la documentació i informació  
a) Entitat: SPM VILADECANS QUALITAT, S.L.  

b) Domicili: Avinguda Josep Terradelles. 17  

c) Localitat i codi postal: Viladecans CP: 08840.  

d) Codi NUTS: ES511  

e) Telèfon: 936594160  

f) Adreça electrònica: contractacio@vigem.cat  

g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode
=viewDetail&idCap=13731932 
 
La documentació es podrà obtenir de forma electrònica a través del perfil del 
contractant  
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 25 d’octubre de 2019 a les 14:00 
hores  
 
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.  
 
3 Objecte del contracte  
a) Descripció de l'objecte: Cessió del dret d’ús de l’espai ubicat a l’edifici de petanques 
de “Can Pastera” a Viladecans per a l’explotació del servei de bar-cafeteria, i si 
s’escau, restaurant (EXP. 407/19)  

b) Admissió de pròrroga: Si  

c) Divisió en lots: No.  
 
d) Lloc d'execució: Viladecans  
e) Termini d'execució: 5 any de vigència inicial més tres prorrogues anuals.  
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.  
h) Codi NUTS: ES511  
 
4 Tramitació i procediment  
a) Tipus d’expedient: Altres 
b) Tramitació: ordinari  
c) Procediment: obert no harmonitzat  
e) S’aplica un acord marc: No. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=13731932
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=13731932


f) S’aplica una subhasta electrònica: No.  
 
5.Valor estimat de contracte i pressupost base de licitació  
a) Valor estimat del contracte: 57.600,00 € IVA exclòs que resulta del següent 
desglossament:  
Pressupost base de licitació 
(duració inicial 5 any)  

36.000,00 € IVA exclòs  

Possibles pròrrogues (3 anys 
addicionals)  

21.600,00 € IVA exclòs  

  
Valor Estimat de Contracte  57.600,00 € IVA exclòs  

 


