
 

Contractació
Pública

SECOMSA: Subministrament de contenidors de fracció vegetal per al municipi de
Cambrils

S'amplia el termini de presentació d'ofertes. Enlloc del divendres 11 de gener de 2019 es podran presentar
ofertes fins el divendres 18 de gener de 2019.

L'objecte del contracte inclou el subministrament, mitjançant compra en propietat, de 55 unitats de
contenidors per a la fracció vegetal que es destinaran al municipi de Cambrils per poder donar compliment al

conveni de col·laboració signat entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de Cambrils, per a regular la delegació dels serveis
de gestió de residus i neteja viària.
En l'objecte del contracte s'inclou el transport, embalatge, muntatge i desmuntatge (si escau), instal·lació, desinstal·lació i assegurances.

99.000,00 € sense IVA 119.790,00 € IVA inclòs (21,00%)

3 mesos

Baix Camp

18/01/19 14:30 h

El preu màxim per contenidor unitari és de 1.800 euros més el 21% d'IVA

118.800,00 € sense IVA

No

No

23/01/19 11:00 Sessió pública: C/ Dr. Ferran, 8 de Reus (43202)

SíEs preveuen modificacions als plecs:

Obertura de pliques (Sobre B) :

Contracte harmonitzat:

Subhasta electrònica:

Valor 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:

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA)

CO: 16/2018

Ordinari

Subministraments

Adquisició

Obert

No

Dades del contracte



No

No

No hi ha lots

 75.00 -  Millor oferta econòmicaPonderació: Criteri:

 15.00 -  Millores de solucions tècniquesPonderació: Criteri:

 10.00 -  Millor termini de llliuramentPonderació: Criteri:

No

34928480

No

Solvència econòmica i financera

Xifra anual de negoci

69.300,00 €
Euros

3 últims anys

Solvència tècnica i professional

Treballs realitzats

69.300,00 €
Euros

5 últims anys

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF08. Anunci_licitacio_signat.pdf

11. Annex III_criteris automàtics.pdf

14. DEUC_SECOMSA_1.pdf

05. Informe justificatiu_signat_hsancho.pdf

 

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

 

Període:
Expressió:
Mínim d'acreditació:

Relació dels subministraments principals efectuats de la mateixa naturalesa o similar que els que constitueixen l'objecte del contracte, realitzats en els darrers cinc anys que inclogui:
import, dates i destinatari, públic o privat, dels mateixos.

Descripció:
Mitjà de solvència:

Període:
Expressió:
Mínim d'acreditació:

Xifra anual de negocis, en qualsevol dels tres últims anysDescripció:
Mitjà de solvència:

Garantia provisional:

Codi CPV:

S'accepten variants:

Criteris d'adjudicació:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Reserva social:

Data de publicació:

 Dades de l'anunci

11/01/19 09:00 h

Plecs

Documentació
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