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Pública

CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA
D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I DE DIVERSOS EQUIPS I SERVEIS NECESSARIS
PER A LA SEVA POSTA EN MARXA I EXPLOTACIÓ

Subministrament i instal·lació d'un sistema d'informació geogràfica i de diversos equips i serveis necessaris
per a la seva posta en marxa i explotació.

El contracte es licitarà en dos lots:
. Lot 1: Programari de SIG i serveis de confecció de cartografia i integració de dades
. Lot 2: Equipament i dispositius

41.322,31 € sense IVA 49.999,99 € IVA inclòs (21,00%)

6 mesos

Sant Feliu de Guíxols

28/12/17 23:59 h

Els licitadors es podran presentar als dos lots.

En l'apartat "Durada del contracte" s'ha establert un termini de 6 mesos, que correspon al lot 1 del contracte. La durada del lot 2 s'estableix
en 21 dies naturals, a comptar a partir de l'endemà de la notificació de l'adjudicació del contracte.

Per a l'adjudicació del contracte es tindran en compte els criteris establerts a la clàusula 20a del plec de condicions, per a cadascun dels
lots.

41.322,31 € sense IVAValor estimat del contracte:

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la prestació:

 

Compra d'innovació:

Tramitació amb mesures de gestió eficient:

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

COBS2017/051

Ordinari

Subministraments

Adquisició

Obert

Sí

No

Dades del contracte



No

1
No
Programari de SIG i serveis de confecció de cartografia i integració de dades, segons el descrit en l'annex

IV del plec de condicions.
13/02/18

Es preveu formalitzar el contracte dins del termini de 10 dies hàbils, següents al que
es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

S'adjudica en donar compliment l'oferta presentada a tot l'exigit en el plec de condicions econòmiques,
administratives i tècniques particulars.

38221000
1

Consultoria Tecnica Nexus Geografic SL
Espanya

34.007,05 € amb IVA
28.105,00 €

2
No
Equipament i dispositius, segons el descrit en l'annex V del plec de condicions.

13/02/18
Es preveu formalitzar el contracte dins del termini de 10 dies hàbils, següents al que
es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

S'adjudica a l'empresa que ha presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, d'acord amb l'establert en
el plec de condicions econòmiques, administratives i tècniques particulars.

30000000
2

Servicios Microinformatica SA
Espanya

5.732,69 € amb IVA
4.737,76 €
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Annexat en l'acord d'adjudicació

Publicats anteriorment

Les establertes en el plec de condicions econòmiques, administratives i tècniques particulars, en l'acord
d'adjudicació i en el contracte administratiu.

Condicions d'execució:

Informes Tècnics:

Quadre comparatiu d'ofertes i puntuacions:

Acords:

 

Import sense IVA:
Import:
Nacionalitat:
Denominació:

Dades de l'empresa adjudicatària:
Número d'ofertes rebudes:
Codi CPV:

Motiu d'adjudicació:

Termini per a la formalització del contracte:
Data d'adjudicació del contracte:
Descripció del lot:
Es compra innovació:
Número de lot:

Import sense IVA:
Import:
Nacionalitat:
Denominació:

Dades de l'empresa adjudicatària:
Número d'ofertes rebudes:
Codi CPV:

Motiu d'adjudicació:

Termini per a la formalització del contracte:
Data d'adjudicació del contracte:

Descripció del lot:
Es compra innovació:
Número de lot:

Descripció dels lots:

Data de publicació:

 

Subhasta electrònica:

Dades de l'adjudicació

20/02/18 11:15 h

Documentació
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