Informació General
Entitat : Diputacio de Tarragona
Organisme : MEDI AMBIENT
Expedient : 8004330008-2018-0008348 (Limonium, S.L.)
Objecte : L’objecte d’aquest contracte és dissenyar, preparar i realitzar el programa d’educació i
comunicació ambiental específic del projecte “Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona”.
Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió
Europea, en el marc del programa opertatiuFEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d inversió en
creixement i ocupació” (clau projecte 2016.552.02).
Modalitat : Serveis
Procediment : Obert
Forma d'adjudicació : Pluralitat de Criteris
Tramitació : Ordinària
Import licitació sense impostos : 29.964,10 €
Import licitació amb impostos : 36.256,56 €
Data Publicació : 02 - 11 - 2018
Termini de presentació de ofertes :
- Inici del termini : 31 - 10 - 2018 00:00
- Fi del termini : 19 - 11 - 2018 14:00
Data obertura Ofertes : 28 - 11 - 2018
C.P.V. :
[ 80540000 ] Servicios de formación en materia ambiental.
Lots

Comunicació segellat electrònicament a data: 25/04/2019 10:36:54.

Descripció

C.P.V. :

Import amb Impostos

Import sense impostos

Lote 1

80540000 : Servicios de
formación en materia
ambiental.

23.233,03 €

19.200,85 €

Lote 2

80540000 : Servicios de
formación en materia
ambiental.

13.023,53 €

10.763,25 €

Més informació : Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori Francesc Primé Vidiella Pere
Martell, 2 43001 Tarragona fprime@dipta.cat Tel. 977 23 36 62

Dades de l'adjudicació
Descripció : L’objecte d’aquest contracte és dissenyar, preparar i realitzar el programa d’educació i
comunicació ambiental específic del projecte “Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona”.
Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió
Europea, en el marc del programa opertatiuFEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d inversió en
creixement i ocupació” (clau projecte 2016.552.02).
Adjudicatari : (B43917236)Limonium, S.L.
Data Adjudicació : 05 - 04 - 2019
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 : 23.233,03 €
Import sense impostos : 19.200,85 €
Mitjà de publicació de l'anunci de licitació : BOP-Perfil del Contractant
Avantatges de l'oferta adjudicatària : Oferta econòmicament més avantatjosa segons els criteris
establerts en el plec
Lots :

[ Adjudicat ] Lote 1

Documents

Comunicació segellat electrònicament a data: 25/04/2019 10:36:54.
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