CONSULTES ALS PLECS
CP 2016-02 (po)

SERVEI DE NETEJA

CONSULTES
I. Aclariment sobre el preu total de la licitació
Consulta formulada el 2 de maig del 2016 i resolta amb data de 3 de maig del
mateix any.
Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú - NIF P 0800154 G



Els informem que el preu de la licitació és de 215.000 € anuals, sense IVA,
de manera que el seu preu total, incorporant una durada de 2 anys i la
possibilitat d’un any més de pròrroga, és de 645.000 €, sense IVA.

II. Sol·licitud de confirmació de la data i hora límits de presentació de l’oferta,
visites a les instal·lacions, informació de l’ identitat de l’empresa que gestiona el
servei actualment i notificació de problemes informàtics en la descàrrega dels
documents publicats a la web del Consorci de Serveis a les Persones i que són part
integrant de l’expedient de referència.
Consulta formulada el 5 de maig del 2016 i resolta amb data de 10 de maig del
mateix any.







Els confirmem que la data i hora límit per presentar les propostes és el 12
d’agost abans de les 15:00 hores, a La Plataforma, Carrer Sant Josep, 1622 de Vilanova i la Geltrú.
Els informem que, tal i com s’estableix al punt 9 del Plec de Clàusules
Tècniques, és obligatori sol·licitar dia i hora per visitar les instal·lacions i
aconseguir d’aquesta manera el certificat de visita imprescindibles per la
presentació de la documentació del Sobre 2 – Documentació Subjectiva.
Els informem que l’actual empresa proveïdora del servei és Plana Fàbrega
Serveis, S.L.
Els informem que els documents publicats a la web són arxius comprimits
amb el format “7z” i que el programari capaç d’obrir aquests arxius sense
problemes es pot descarregar gratuïtament a internet.

III. Aclariment sobre la periodicitat del plus de 1.200 € a cobrar per part de
l’encarregat a subrogar.
Consulta formulada el 9 de maig del 2016 i resolta amb data de 10 de maig del
mateix any.


Els confirmem que el plus de l’encarregat és anual.
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