
 

Contractació
Pública

SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA I COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ DELS
ELEMENTS DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DELCONTROL DE SEGURETAT
VIÀRIA

Servei d'assistència tècnica i col·laboració en la gestió dels elements del servei public municipal de control de
seguretat viària per a la instal·lació d'un cinemòmetre radar per ones d'efecte Doppler, en ubicacions fixes,

així com 2 cabines necessàries per generar rotacions de l'equip cinemòmetre i el seu correcte funcionament.

14.880,00 € sense IVA 18.004,80 € IVA inclòs (21,00%)

4 anys

Sant Cugat Sesgarrigues

28/02/18 14:00 h

14.880,00 € sense IVA

No

Data de publicació:

 

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

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 Cugat Sesgarrigues

1403 0004 2018

Ordinari

Serveis

Altres serveis

Obert

Sí

No

Dades del contracte

Dades de l'adjudicació

17/04/18 15:00 h



No

No

09/04/18

En tant que el procediment es tramita aplicant mesures de gestió eficient, d'acord amb
l'article 8 i) del DL 3/2016, el contracte s'ha de formalitzar en un termini màxim de cinc dies,

a comptar de l'endemà de la notificació de l'adjudicació. Tanmateix, l'òrgan de contractació podrà ampliar aquest termini per motius
justificats que han de constar a l'expedient. La notificació de l'adjudicació es va realitzar en data 9 d'abril de 2017

Oferta més avantatjosa.

1

34923000

Mensurtech, SL
Espanya

S'adjudica mitjançant Decret de l'Alcaldia 49/2018 de data 9/04/18. L'Adjudicació del Contracte és pel percentatge que cada
una de les parts (ajuntament i empresa adjudicatària) es quedarà de les sancions de trànsit. Empresa el 69% i Ajuntament el

31%.

Consta a l'Acta de la Mesa de Contractació publicada al Perfil del Contractant

Consten en el Perfil del Contractant

Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el Plec de Prescripcions Tècniques

PDF1403 0004 2018 DEC_DECRET ALCALDIA 49.2018 ADJUDICACIO CONTRACTE_09042018.pdf

Condicions d'execució:

Informes Tècnics:

Quadre comparatiu d'ofertes i puntuacions:

Acords:

 

Nacionalitat:
Denominació:

Dades de l'empresa adjudicatària:

Codi CPV:

Número d'ofertes rebudes:

Motiu d'adjudicació:

Termini per a la formalització del contracte:

Data d'adjudicació del contracte:

Reserva social:

Es compra innovació:

Documentació
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