Contractació
Pública
ECAU-3767/2018 Subministrament de 256 contenidors de recollida posterior
d'escombraries per al barri de la Maurina, en el marc d'actuació del Pla de Barris de
la Maurina

Òrgan de contractació: Ajuntament de Terrassa
Codi d'expedient: ECAU-3767/2018
Tipus d'expedient: Ordinari
Tipus de contracte: Subministraments
Subtipus de contracte: Adquisició
Procediment de licitació: Obert
Compra d'innovació: No

Descripció de l'esmena: Degut a una incidència a la plataforma Vortal durant els dies 30 i 31 d'octubre, que impossibilita l'accés a la
plataforma i la presentació d'ofertes en aquesta licitació, es prrorroga el termini per la presentació d'ofertes dos
dies hàbils (fins el dia 6 de novembre de 2018 a les 18:00 h).

Dades del contracte

Descripció de la prestació: Subministrament de 256 contenidors de recollida posterior d'escombraries per al barri de la Maurina, en el
marc d'actuació del Pla de Barris de la Maurina
Pressupost de licitació: 39.464,00 € sense IVA

47.751,44 € IVA inclòs (21,00%)

Durada del contracte: 1 mes
Àmbit geogràfic: Terrassa
Termini de presentació d'ofertes: 06/11/18 18:00 h
Valor estimat del contracte: 39.464,00 € sense IVA
Subhasta electrònica: No
Contracte harmonitzat: No
Obertura de pliques (L'obertura es farà utilitzant mitjans electrònics ) : 07/11/18 10:00 www.vortal.es
Es preveuen modificacions als plecs: No

Dades de l'anunci

Data de publicació: 31/10/18 12:53 h

Reserva social: No
Divisió en lots: No
Nombre de lots: No hi ha lots
Criteris d'adjudicació: Criteri únic relacionat amb els costos
S'accepten variants: No
Codi CPV: 34928480
Garantia provisional: No

Plecs

Plec de clàusules administratives

PDF

Plec de prescripcions tècniques

PDF

Documentació

Decret d'inici de la licitació.pdf

PDF

Informe de necessitat.pdf

PDF

Composició de la mesa i conovcatòries.pdf

PDF

Annexos.doc

DOC

Anuci de licitació.pdf

PDF

Condicions d'execució: PCAP

Signature Not Verified
Signat electrònicament per :Plataforma de
Contractació de Serveis Públics
Data :2018.10.31 12:53:12 CET
Raó:Plataforma de Serveis de Contractació Pública
Lloc : Barcelona

