
 

Contractació
Pública

Assistència Tècnica a l'ATM en el procés de seguiment, inspecció i control del
manteniment i la qualitat de l'explotació, i assessorament per al seguiment
econòmic, per a futures ampliacions i per a la gestió contractual de les xarxes
tramviàries

Publicació d'enllaços

Assistència Tècnica a l'ATM en el procés de seguiment, inspecció i control del manteniment i la qualitat de
l'explotació, i assessorament per al seguiment econòmic, per a futures ampliacions i per a la gestió

contractual de les xarxes tramviàries

168.000,00 € sense IVA 203.280,00 € IVA inclòs (21,00%)

1 any

Barcelona

08/03/18 14:00 h

1) Arrel de l'entrada en vigor el dia 16/6/2006 del RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, i d'acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars, el licitador ha de presentar 3

sobres independents: SOBRE A: Documentació general, SOBRE B: Proposta tècnica i SOBRE C: Proposta econòmica. 2) L'acte públic
d'obertura de les propostes tècniques (SOBRE B) tindrà lloc a les 9.30h del dia 14/03/2018. 3) L'acte públic d'obertura de propostes
econòmiques (SOBRE C) tindrà lloc a les 9.00h del dia 23/03/2018.

168.000,00 € sense IVAValor estimat del contracte:

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la prestació:

 

Descripció de l'esmena:

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: Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

C-12/2018

Ordinari

Serveis

Serveis d'arquitectura, serveis d'enginyeria i serveis integrats d'enginyeria, serveis de planificació urbana
i serveis d'arquitectura paisatgista. Serveis connexos de consultors en ciència i tecnologia. Serveis

d'assaigs i anàlisis tècnics

Obert

No

No

Dades del contracte



No

14/03/18 09:30 a la seu de l'ATM, al C/Muntaner, 315-321 (08021).

No

12/04/18

24/04/18

2

TÉCNICA Y PROYECTOS, SA
Espanya

154.879,03 € amb IVA
127.999,20 €

 - 15/05/18Accés al DOGCDOGC:

Import sense IVA:
Import:
Nacionalitat:
Denominació:

Dades de l'empresa adjudicatària:

Número d'ofertes rebudes:

Data de formalització del contracte:

Data d'adjudicació del contracte:

Es compra innovació:

NoReserva social:

Data de publicació:

 

Obertura de pliques (Obertura ofertes tècniques (SOBRE B) ) :

Subhasta electrònica:

Dades de la formalització

15/05/18 15:20 h

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=816993&language=ca_ES
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