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Avinguda del Sol, 67 43850 Cambrils 977 364 087 aparcam@aparcam.cat 

   
ANUNCI DE LICITACIÓ  

 
ANUNCI PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL 
SUBMINISTRAMENT, INSTAL•LACIÓ I MANTENIMENT DE MOBILIARI PER A LA 
INFORMACIÓ A L’USUARI, A LES PARADES DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE 
CAMBRILS.  
  
1. Entitat adjudicadora:  
  

a) Organisme: Aparcaments i Mobilitat de Cambrils, APARCAM SLM. 
b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Planificació Estratègica. 
c) Número d’expedient: 001/15 TP. 

  
2. Objecte del contracte:  
  

- Descripció de l’objecte: el subministrament, la instal·lació i el manteniment de 
mobiliari per a la informació a l’usuari, a les parades del servei de transport urbà 
de Cambrils.  

 
3. Tramitació i procediment:  
  

a) Tramitació: ordinària.   
b) Procediment: obert. 

  
4. Pressupost base de licitació: el pressupost màxim de contractació estimat és 121.861,56 

euros (IVA exclòs). Tanmateix, l’adjudicació es farà per preus unitaris dels diferents 
elements definits als plecs de condicions, per la qual cosa, el preu definitiu del 
contracte serà el que resulti de les comandes que finalment es formalitzin, d’acord 
amb els preus unitaris ofertats per l’adjudicatari. 

  
5. Garantia definitiva: La garantia definitiva que ha de constituir l’adjudicatari és del 10% de 

l’import de les unitats i/o lots adjudicats. 
  
6. Obtenció de la documentació i informació: perfil del contractant d’APARCAM SLM. Més 

informació a les oficines o al telèfon 977 36 40 87.  
  
7. Requisits específics del contractista:  
  

- Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica: veure plec de clàusules 
administratives particulars. 

  
8. Presentació d’ofertes:  
  

a) Data límit de presentació: abans de les 14 hores del dia 27 de març de 2015. 
b) Documentació que cal presentar: veure plec de clàusules administratives particulars. 
c) Lloc de presentació: a les oficines d’APARCAM SLM, avda. del Sol, núm. 67, 43850 de 

Cambrils. 
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 1 mes. 
e) Admissió de variants: si. 

 
  
9. Obertura de les ofertes: dia 30 de març de 2015. 
  
 
Cambrils, 11 de març de 2015 
  
Aparcaments i Mobilitat de Cambrils, SLM 
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