Informació General

Anunci segellat electrònicament a data: 07/11/2018 8:34:58. Document de caràcter informatiu.

Entitat : Diputacio de Tarragona
Unitat : ADMINISTRACIO I PLANIFICACIO
Expedient : 8004330008-2018-0011379
Modalitat : Serveis
Procediment : Contracte Menor
Tramitació : Ordinària
Data Publicació : 07 - 11 - 2018
Objecte : La Diputació de Tarragona, realitzarà la contractació externa dels serveis de Redacció del
projecte de pavimentació i serveis de la Plaça de l Esglèsia, del C/Major i del C/Josep Llop del municipi
de Masroig. És per tal motiu que es redacta el present plec, per la redacció dels tres projectes tècnics
esmentats i fixa les característiques principals i les condicions contractuals, per a que les enginyeries que
optin puguin presentar les seves ofertes en el termini que aquí s’estableix. El tipus base de licitació per
a l’execució del present encàrrec es fixa en 6.115,53€ net (1.230,37 € corresponents al cost de redacció
del projecte C/ Josep Llop, 1.423,53 € corresponents a la redacció del projecte C/ Major i 3.461,63 €
corresponents a la redacció del projecte Plaça de l’església) (IVA exclòs), que afegint el 21% d’IVA fa un
total de 7.399,79€

Dades Particulars
Termini de presentació de ofertes :
- Inici del termini : 07 - 11 - 2018 08:00
- Fi del termini : 19 - 11 - 2018 14:00
Valor Estimat sense impostos : 6.115,53 €
Import licitació amb impostos : 7.399,79 €
Import licitació sense impostos : 6.115,53 €
C.P.V. :
[ 71300000 ] Servicios de ingeniería.
Més informació : Tècnic delegat de l expedient Albert Compte Unitat Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del SAM. Diputació de Tarragona Seu Pere Martell, num 2 977258601
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