
 

Contractació 
Pública

NETEJA DE LES INSTAL:LACIONS GESTIONADES PER VILADECANS QUALITAT 
SL

S'han detectat errors materials en el PCAP i cal esmenar els següents aspectes:1.- En el contingut de sobre B 
del lot 2 ( clàusula 8.3) cal afegir un apartat a.3) en el que s'indiqui a.3) Planificació, justificació i proposta de la 

utilització de maquinaria, equips i medis materials adequats a la neteja de cada aparcament , amb justificació dels productes i materials de 
neteja adequats al servei que es posaran a disposició del present contracte, d'acord amb el que es determina a l'apartat 4.4 del Plec tècnic.
2.- En els criteris de valoració del lot 1 (clàusula 11.2.a.2 )En comptes de posar : a.2) Pla de Treball amb freqüències: Es valorarà l'estudi, 
justificació i planificació dels temps i tasques per a l'execució del servei de forma satisfactòria la distribució adequada i optimitzada de la 
càrrega de treball per a cada oficina, amb indicació dels horaris. .......................... ( fins a 15 Punts)Hauria de posar : a.2) Pla de Treball 
amb freqüències: Es valorarà l'estudi, justificació i planificació dels temps i tasques per a l'execució del servei de forma satisfactòria la 
distribució adequada i optimitzada de la càrrega de treball per a la instal·lació, Àtrium Viladecans amb indicació dels horaris. 
.......................... ( fins a 15 Punts)En els criteris de valoració del lot 2 ( clàusula 11.2.a.2) En comptes de: a.2) Pla de Treball amb 
freqüències: Es valorarà l'estudi, justificació i planificació dels temps i tasques per a l'execució del servei de forma satisfactòria La 
distribució adequada i optimitzada de la càrrega de treball per a cada oficina, amb indicació dels horaris. ........ ( 5 Punts).Hauria de posar :
a.2) Pla de Treball amb freqüències: Es valorarà l'estudi, justificació i planificació dels temps i tasques per a l'execució del servei de forma 
satisfactòria La distribució adequada i optimitzada de la càrrega de treball per a l'aparcament Constitució, amb indicació dels horaris. ........ 
( 5 Punts).

Neteja de les instal·lacions gestionades per Viladecans Qualitat SL

1.745.745,95 € sense IVA 2.112.352,59 € IVA inclòs (21,00%)

2 anys

Viladecans

15/09/21 14:00 hTermini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la 
prestació:

 

Descripció de l'esmena:

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.

42/21

Ordinària

Serveis

Serveis de neteja d'edificis i serveis d'administració de béns arrels

Obert

No

No

No

Dades del contracte



3.866.914,56 € sense IVA

No

Sí

Sí

DOS POSSIBLES PRÒRROGUES ACORDADES ANUALMENT SI S'ESCAU

No

No

Sí

2

No

1
NETEJA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I CULTURALS
90911200

1.683.353,43 € sense IVA 2.036.857,65 € IVA inclòs (21,00%)
2 anys
Viladecans

2
NETEJA D'APARCAMENTS
90911200

62.392,52 € sense IVA 75.494,94 € IVA inclòs (21,00%)
2 anys
Viladecans

 - 14/07/21Accés al DOUE

No

No

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDFAtrium- Planta baixa.pdf

Atrium - Planta Primera.pdf

ateneu.pdf

Personal subrogar.pdf

Personal subrogar Parquing.pdf

 

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

 

Garantia provisional:

S'accepten 
variants:

DOUE:

Àmbit geogràfic:
Durada del contracte:
Pressupost:
Codi CPV:
Descripció del lot:
Número de lot:

Àmbit geogràfic:
Durada del contracte:
Pressupost:
Codi CPV:
Descripció del lot:
Número de lot:

Descripció dels lots:

Oferta integradora:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Reserva social:

Data de publicació:

 

Es preveuen modificacions als plecs:

Informació complementària sobre la pròrroga:

Pròrroga:

Contracte harmonitzat:

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Dades de l'anunci

10/09/21 13:45 h

Plecs

Documentació

https://ted.europa.eu/TED/error-pages/unavailableUDLLink.do


PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

DOC

PDF

XML

PDF

PDF07. AL POHS NETEJA 129.20.pdf

09. RESOLUCIO correccio esmenes PLECS POHS NETEJA.pdf

DEUC.xml

05. ANNEXOS PCAP.pdf

05. ANNEXOS PCAP.doc

Podium.pdf

Pabellon Montserratina.pdf

Nou viladecans lado izquierdo.dwg ok-Presentacion2.pdf

Nou viladecans lado derecho.dwg ok-Presentacion1.pdf

CUBIC Planta BAIXA.pdf

CF Torre Roja.pdf

CF Torre Roja 2.pdf

Can Pastera.pdf

Atrium- Planta Soterrani.pdf
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