Informació General
Entitat : Diputacio de Tarragona
Unitat : CONSERVACIO
Expedient : 8004330008-2018-0008128 (PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L.U)
Modalitat : Subministraments
Procediment : Obert
Tramitació : Ordinària
Data Publicació : 02 - 08 - 2018
Objecte : Subministrament d emulsions alfàltiques per a les obres de reparació de paviments de camins
municipals. Subministrament a peu d obra d emulsió catiònica tipus C65B2 (antiga ECR-2) inclòs
emmagatzematge en nodrissa. 70 TN.

Anunci segellat electrònicament a data: 10/09/2018 13:54:29. Document de caràcter informatiu.

Dades Particulars
Termini de presentació de ofertes :
- Inici del termini : 02 - 08 - 2018 09:00
- Fi del termini : 17 - 08 - 2018 23:59
Forma d'adjudicació : Únic Criteri Preu
Data obertura Ofertes : 22 - 08 - 2018
Valor Estimat sense impostos : 23.100,00 €
Import licitació amb impostos : 27.951,00 €
Import licitació sense impostos : 23.100,00 €
C.P.V. :
[ 44113600 ] Betún y asfalto.
Més informació : Oscar Fresquet Ferrero, cap de la Secció de conservació del SAT 977 29 66 08
ofresquet@dipta.cat

Dades de l'adjudicació
Descripció : Subministrament d emulsions alfàltiques per a les obres de reparació de paviments de
camins municipals. Subministrament a peu d obra d emulsió catiònica tipus C65B2 (antiga ECR-2) inclòs
emmagatzematge en nodrissa. 70 TN.
Adjudicatari : (B85826832)PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L.U
Data Adjudicació : 10 - 09 - 2018
Termini de Formalització : Dins dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de
l'adjudicació als licitadors i candidats
Import amb impostos : 27.951,00 €
Import sense impostos : 23.100,00 €
Mitjà de publicació de l'anunci de licitació : BOP-Perfil del Contractant
Avantatges de l'oferta adjudicatària : Oferta econòmicament més avantatjosa
Lots :
[ Adjudicat ] Sub. emulsió asfàltica reparació camins municipals

Documents
Nom

Petjada electrònica
(Algorisme SHA1 base64)

[Decret Aprovació Adjudicació] 001001DAA_OE.pdf

Th/ZgQPAify2YrNjg2k8QXYBFKM=

[Anunci d'adjudicació] 001001CODICE_CAN.xml

2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=

Nom

Anunci segellat electrònicament a data: 10/09/2018 13:54:29. Document de caràcter informatiu.

[Acta de la celebració de la mesa de contractació amb proposta
d'adjudicació] 001001AMCP_STD_CA.pdf
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