
 

Contractació 
Pública

SERVEIS CONSISTENTS EN EL MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DELS 
SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
GESTIONADES PER VILADECANS QUALITAT, S.L.

Servei de manteniment preventiu i correctiu dels sistemes de climatització i ventilació de les instal·lacions i 
equipaments gestionats per S.P.M. VILADECANS QUALITAT, S.L.

186.000,00 € sense IVA 225.060,00 € IVA inclòs (21,00%)

1 any

Viladecans

06/08/20 14:00 h

204.600,00 € sense IVA

No

No

02/12/20 09:30 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%
3ameeting_OTk2MDlmODEtOWMyOS00ZWQyLWEyM2YtYzk5NTQ1MWUxZjNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%
22d739e6e9-e3d6-438a-9c20-9e94e3259504%22%2c%22Oid%22%3a%22bf0da75f-2a34-4666-858a-8acb8400ff71%22%7d

SíEs preveuen modificacions als plecs:

Obertura de pliques (Sobre con criterios evaluables objetivamente) :

Contracte harmonitzat:

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la 
prestació:

 

Compra pública d'innovació:

Projecte finançat amb fons REACT-EU:

Projecte finançat amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència:

Procediment d'adjudicació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus de tramitació:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Viladecans Qualitat, S.L.

20/010

Ordinari

Serveis

Serveis de manteniment i reparació

Obert

No

No

No

Dades del contracte



No

No

17/03/21

D'acord amb el previst a l'art. 153.3 LCSP es preveu formalitzar el contracte un cop 
transcorreguts 15 dies hàbils compatadors des de la data en què es remeti la notificació de 

l'adjudicació als licitadors i candidats. Finalitzat aquest termini, es requerirà a l'adjudicatari per a que formalitzi el cotnracte en un termini 
no superior a 5 dies naturals comptadors des del següent al que s'hagués rebut el requeriment (sempre que no s'hagi interposat recurs en 
el qual s'hagi demanat la suspensió de la formalització del contracte). Per tant, s'estima com a data prevista de formalització del contracte 
el proper dia 4 de maig de 2021.

Millor oferta en el conjunt de criteris valorables automàticament i criteris subjectes a judici de valor

2

MASTERCOLD, S.L.CLIMAFELS JPA-2020, S.L.

45259000

MASTERCOLD, S.L.
Espanya

184.573,40 € amb IVA
152.540,00 €

veure resolució adjudicació

 Quadre resum puntuacions totals.pdf PDF

Proposta resolució de la Mesa de contractació publicada al taulell d'anuncis

Les que figuren als plecs

 17. Resolució Adjudicació 20.010.pdf PDF
Resolució d'adjudicació 
:

Condicions d'execució:

Informes Tècnics:

Quadre comparatiu d'ofertes i 
puntuacions:

Acords:

 

Import sense IVA:
Import:
Nacionalitat:
Denominació:

Dades de l'empresa adjudicatària:

Codi CPV:

Identitat d'empreses licitadores:

Número d'ofertes rebudes:

Motiu d'adjudicació:

Termini per a la formalització del contracte:

Data d'adjudicació del contracte:

Reserva social:

Es compra innovació:

Data de publicació:

 Dades de l'adjudicació

12/04/21 11:30 h

Documentació
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