
 

Contractació 
Pública

SERVEI D¿AUDITORIA FINANCERA DE COMPTES ANUALS I AUDITORIA JURIDICA 
DE LES SOCIETATS PRIVADES MUNICIPALS DE L¿AJUNTAMENT DE 
VILADECANS

Prestació dels serveis d'auditoria financera de comptes anuals i auditoria jurídica de les societats privades 
municipals de l'Ajuntament de Viladecans (EXP. 120/20)

32.000,00 € sense IVA 38.720,00 € IVA inclòs (21,00%)

3 anys

Viladecans

11/11/20 14:00 h

96.000,00 € sense IVA

No

No

No

Data de publicació:

 

Es preveuen modificacions als plecs:

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:

Tramitació simplificada:

Procediment d'adjudicació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus de tramitació:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Viladecans Grup d'Empreses Municipals, SL

120/20

Ordinari

Serveis

Serveis de comptabilitat, auditoria i tenidoria de llibres

Obert

Sí

No

Dades del contracte

Dades de l'anunci

26/10/20 17:00 h



No

No

No hi ha lots

 20.00 -  TècnicPonderació: Criteri:

 80.00 -  EconòmicPonderació: Criteri:

No

79212000

No

Solvència econòmica i financera

Xifra anual de negoci

Assegurança d'indemnització

Solvència tècnica i professional

Treballs realitzats

Tècnics o unitats tècniques

PDF

PDF

PDF

PDF

XML

PDF

Veure el PlecCondicions d'execució:

05 Anunci Licitació .pdf

espd-request.xml

03.1 bis Annexes auditoria PCAP.pdf

04. AEAuditoriadoc.pdf

 

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

 

b) Declaració expressiva de la dotació de recursos de que disposa per la realització dels 
treballs

Descripció:
Mitjà de solvència:

a) Relació dels principals serveis d¿auditoria de comptes anuals i jurídica executats en el curs dels darrers cinc (5) anys, indicant el seu import, data i destinatari públic o privat dels 
mateixos, acompanyada de certificats dels destinataris

Descripció:
Mitjà de solvència:

b) Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per la indemnització per riscos professionals per import igual o superior a 200.000,00 € de suma assegurada per 
sinistre.

Descripció:
Mitjà de solvència:

a) Volum anual de negocis dels darrers tres (3) exercicis (veure 
Plec)

Descripció:
Mitjà de solvència:

Garantia provisional:

Codi CPV:

S'accepten 
variants:

Criteris d'adjudicació:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Reserva social:

Plecs

Documentació
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