
 

Contractació
Pública

contracte mixt de subministraments i serveis relatiu al subministrament d'una
aplicació, en règim de lloguer, de gestió per a la venda d'entrades, abonaments,
reserves i paquets per als equipaments escènics i museístics municipals i el seu
manteniment; i el subministrament de la maquinària necessària

subministrament i actualització d'una aplicació online per a la reserva, emissió i venda d'entrades per als
equipaments culturals municipals, el seu manteniment i el subministrament de la maquinaria necessària.

29.146,33 € sense IVA 35.267,06 € IVA inclòs (21,00%)

2 anys

Vendrell

26/06/19 14:00 h

47.146,33 € sense IVA

No

No

Sí

Lot 1: SI, es preveuen dues pròrrogues d'un any cada una. Lots 2, 3 i 4: NO

No

 

Es preveuen modificacions als plecs:

Informació complementària sobre la pròrroga:

Pròrroga:

Contracte harmonitzat:

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:

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Ajuntament del Vendrell

31/2018

Ordinari

Subministraments

Lloguer

Obert

No

Dades del contracte

Dades de la formalització



1
No
No

Subministrament en règim de lloguer d'una aplicació de gestió per a la venda d'entrades, abonaments, reserves i
paquets per als equipaments escènics i museístics municipals i el seu manteniment.

23/09/19
27/09/19
2

CODETICKETS SL (NIF. B65509838)KOOBINEVENT SL (NIF. B55075022)

KOOBINEVENT SL
Espanya

22.787,02 € amb IVA
18.832,94 €

2
No
No

Subministrament de 7 Impressores tèrmiques per imprimir tiquets
21/10/19

04/11/19
3

CODETICKETS SL (NIF. B65509838)KOOBINEVENT SL (NIF. B55075022)GIGLON SL (NIF.
B86410198)

GIGLON SL
Espanya

3.628,79 € amb IVA
2.999,00 €

3
No
No

Subministrament de 5 Ordinadors de Butxaca (PDA) amb lector de codi de barres
23/09/19

27/09/19
1

KOOBINEVENT SL (NIF. B55075022)

KOOBINEVENT SL
Espanya

3.744,88 € amb IVA
3.094,94 €

PDF

PDF

PDFContracte lot 2_Signat.pdf

Contracte signat lot 3.pdf

contracte signat lot 1.pdf

 

Import sense IVA:
Import:
Nacionalitat:
Denominació:

Dades de l'empresa adjudicatària:
Identitat d'empreses licitadores:
Número d'ofertes rebudes:
Data de formalització del contracte:
Data d'adjudicació del contracte:
Descripció del lot:
Reserva social:
Es compra innovació:
Número de lot:

Import sense IVA:
Import:
Nacionalitat:
Denominació:

Dades de l'empresa adjudicatària:

Identitat d'empreses licitadores:
Número d'ofertes rebudes:
Data de formalització del contracte:
Data d'adjudicació del contracte:
Descripció del lot:
Reserva social:
Es compra innovació:
Número de lot:

Import sense IVA:
Import:
Nacionalitat:
Denominació:

Dades de l'empresa adjudicatària:
Identitat d'empreses licitadores:
Número d'ofertes rebudes:
Data de formalització del contracte:
Data d'adjudicació del contracte:

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

Descripció dels lots:

NoReserva social:

Data de publicació: 04/11/19 15:00 h
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