
RESOLUCIÓ NÚM. 2-2011, de Parc Mediterrani de la Tecnologia, S.L., per la qual 

s’anuncia un procediment negociat amb publicitat. 

Entitat adjudicadora: Parc Mediterrani de la Tecnologia, S.L. 

 

Núm. Expedient: PMT/4/2011 

- Objecte del contracte: Serveis de manteniment general d’edificis i elements 

externs del recinte Parc Mediterrani de la Tecnologia. 

- Lloc d’execució del servei: el ressenyat al plec tècnic i als seus annexos. 

- Termini d’execució: el ressenyat a l’apartat F del quadre Annex del plec de 

clàusules administratives particulars. 

- Tramitació: procediment negociat amb publicitat. 

- Pressupost de licitació: 165.560 € (IVA exclòs). 

 

Empreses convidades: 

- CRES INSTAL·LADORS 

- SOLER GLOBAL SERVICE SL 

- BOBITECNIC 

- SIECO 

 

Garanties. 

- Provisional: es dispensa d’acord amb l’article 11 de les instruccions internes de 

Parc Mediterrani de la Tecnologia, S.L., per a l’adjudicació de contractes. 

- Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació. 

 

Obtenció d’informació. 

Entitat: Parc Mediterrani de la Tecnologia, S.L. 

- Domicili: c/Esteve Terradas, 7. Edifici C-4, Despatx 31 - 08860 Castelldefels 

(Barcelona) 

- Telèfon: 934137008 – 10 

- Telefax: 934137161 

- Adreça electrònica: enric.rosell@upc.edu, raquel.gonzalez@upc.edu 

- Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins a la data límit de 

presentació d’ofertes. 
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Presentació de les ofertes. 

- Data límit de presentació: 11 de Novembre de 2011 a les 12:00 h. 

- Documentació a presentar: la ressenyada a l’apartat M del quadre de 

característiques annex. 

- Lloc de presentació: Parc Mediterrani de la Tecnologia, S.L., c/Esteve Terradas, 7, 

Edifici C-4, Despatx 31 - 08860 Castelldefels (Barcelona). 

- Termini en què els licitadors resten obligats a mantenir la seva oferta: 2 mesos 

comptats a partir de la data de l’obertura de les proposicions. 

 

Obertura de les ofertes. 

- Lloc d’obertura: Parc Mediterrani de la Tecnologia, S.L., c/Esteve Terradas, 7, 

Edifici C-4, Despatx 31 - 08860 Castelldefels (Barcelona). 

- Data d'obertura de les ofertes: 14 de Novembre de 2011 a les 12:00 h. 

 

 

Castelldefels a 21 d’octubre de 2011 

 

 

 

Sr. Pau Le Monnier Framis 

Director General de PMT, SL 

 


