
 
ANUNCI 
De SPM Viladecans Qualitat, S.L. (exp. 20/204)  
 
1 Entitat adjudicadora 

a) Organisme: SPM Viladecans Qualitat, S.L. 
b) Número d’identificació:  
c) Dependència que tramita l'expedient: SPM Viladecans Qualitat, S.L. 
d) Tipus de poder adjudicador: Sociedad Privada Municipal  
e) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis generals de les Administracions 

Públiques. Gestió d’equipaments esportius, culturals i mobilitat municipals 
f) Central de compres / contractació conjunta. 
g) Número d'expedient: 20/204 

 
 
2 Obtenció de la documentació i informació 

a) Entitat: SPM Viladecans Qualitat, S.L. 
b) Domicili: Av. Josep Tarradellas, núm. 17 
c) Localitat i codi postal: Viladecans CP: 08840. 
d) Codi NUTS: ES511 
e) Telèfon: 936594160 
f) Adreça electrònica: jcampama@vigem.cat 
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant: 

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

h) La documentació es podrà obtenir de forma electrònica a través del perfil del 
contractant  

i) Data límit d'obtenció de documents i informació: 16/12/2020 a les 14:00 hores 
 Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i dimarts i dijous 

de 16:30 a 18:30 hores.  
 
3 Objecte del contracte 

a) Descripció de l'objecte: SUBMINISTRAMENT DELS PRODUCTES DE NETEJA 
PER LA DESINFECCIÒ DE LES INSTAL.LACIONS GESTIONADES PER 
VILADECANS QUALITAT S.L., FRONT EL COVID-19. 

b) Admissió de pròrroga: Si 
c) Divisió en lots: No. 
d)  Lloc d'execució: Viladecans 
e)  Termini d'execució: 6 mesos  
f)  Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No. 
g) Codi CPV: 80510000-2 
h) Codi NUTS: ES511 

 
4 Tramitació i procediment 
 

a) Tipus d’expedient: Subministrament 
b) Tramitació: ordinària 
c) Procediment: obert simplificat  
e) S’aplica un acord marc: No. 
f) S’aplica una subhasta electrònica: No. 
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5.Pressupost base de licitació i Valor Estimat del Contracte 
 

El valor estimat del contracte és de NORANTA-QUATRE MIL SETANTA-

SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (94.077,12 €), sense IVA, que es 

desglossen de la següent manera: 

VEC  Preu sense IVA (€) 

6 mesos  (pressupost base de licitació) 29.399,10 € 

1a. Prorroga possible de 6 mesos  29.399,10 € 

2a. Prorroga possible de 6 mesos  29.399,10 € 

Possible modificació (20%)  5.879,82€ 

TOTAL 94.077,12€ 

 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

El pressupost base de licitació per als sis mesos  del contracte, es fixa en la 

quantitat de VINT-I-NOU MIL TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB 

DEU CÈNTIMS (29.399,10 €) (IVA exclòs), d’acord amb el següent detall, 

que és el resultat de multiplicar els preus unitaris de producte, per les 

quantitats màximes estimades per a “sis mesos”: 

 
6 Admissió de variants: No  
 
7 Garanties 

Provisional: no. 
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació 

 
8 Requisits específics del contractista 

a) Classificació: No es requereix 
 

b) Solvència: La que es determina en els Plecs 
 
9 Criteris d’adjudicació: El contracte s’adjudicarà a l’oferta més avantatjosa segons 
criteris objectius d’aplicació automàtica: 
 

1.1 Criteris objectius d’aplicació automàtica 
 
1.1.1 Oferta econòmica (fins a  100 punts). 

  

L’oferta que presenti el cost global més baix obtindrà la màxima 

puntuació. La   puntuació es calcularà aplicant la fórmula següent: 

 



 

 On:  

 Pi = Puntuació de l’oferta analitzada 

 Pmax = Puntuació màxima 

 Oi = Oferta de preu analitzada 

 OT = Oferta tipus (import de licitació) 

 Omin = Oferta admesa més econòmica  

Restaran excloses aquelles ofertes que superin el pressupost base de 

licitació senyalat i/o qualsevol dels preus unitaris indicats al Plec.   

 
   

10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Les que es determinen en 
el Plec 
 
11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No 
 
12 ACP aplicable al contracte? NO 
 
13 Presentació de les ofertes 

a) Data límit de presentació: 17 de desembre de 2020, a les 12.00h 
b) Documentació que cal presentar: La que es determina en els Plecs  
c) Presentació d’ofertes: 

c.1)Presentació presencial: No 
c.2)Presentació Electrònica: 

Les ofertes  es presentaran la documentació que conformi les seves 
ofertes en un (1) únic sobre, en el termini màxim que s’assenyala a 
l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a 
l’adreça web següent: http://contractaciopublica.gencat.cat//XXX.  

d) S’utilitzen les comandes electròniques: No 
e) S’accepta la facturació electrònica: No 
f) S’utilitza el pagament electrònic: No 

 
14 Obertura de proposicions 

a) SOBRE ÜNIC: 
Lloc: Espai virtual habilitat mitjançant el programa Teams. 
Data: (es comunicarà amb antelació als Licitadors a través de la Plataforma 
electrònica de Contractació de la Generalitat de Catalunya) 

b) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura del sobre Únic és 
públic. 

 
15 Despeses d'anunci 
El present anunci no comporta despeses per l’adjudicatari 
 
16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds. Català/Castellà 
 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑚𝑎𝑥×  
 𝑂𝑖 −𝑂𝑇 

 𝑂𝑚𝑖𝑛−𝑂𝑇 
 

1
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http://contractaciopublica.gencat.cat/XXX


17 Règim de recursos 
 

a. Els actes de preparació, adjudicació i modificació d’aquest contracte adoptats 
per l’òrgan de contractació són susceptibles del recurs potestatiu de reposició, 
d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

b. No procedeix la interposició del recurs especial en matèria de contractació, 
d’acord amb el que estableix l’article 44.1 a) de la LCSP. 

 
 

 
18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat 
amb fons de la Unió Europea: No 
 
 
 
Data Anunci 02/12/20 
SPM Viladecans Qualitat, S.L. 

 


