Informació General
Entitat : Diputacio de Tarragona
Organisme : CONSERVACIÓ
Expedient : 8004330008-2019-0014924 (NISSEN ELEKTROBAU IBERICA, S.L.)
Objecte : Subministrament i instal·lació dels següents elements de senyalització als vehicles d emergència:
·1 ut estructura abatible de 15 focus de classe L8H segons norma UNE-EN 12352 + 1 ut. de panell de
missatgeria variable d almenys 10 caracters de 200 mm d alçada, amb possibilitat d ajustar la lluminositat,
segons norma UNE-EN 12966, inclosos 2 rotatius segons norme ECE R65 tipus LED, col·locats als extrems
de l estructura. ·2 ut pont de llum prioritari LED de 108 cm de longitud mínima, segons norma ECE R65, amb
distribució de llum a 360 graus. ·2 ut barra LED de mínim 8 mòduls de classe L2H segons norma UNE-EN
12352.
Modalitat : Subministraments
Procediment : Contracte Menor
Tramitació : Ordinària
Import licitació sense impostos : 13.600,00€
Import licitació amb impostos : 16.456,00€
Data Publicació : 30 - 10 - 2019
Termini de presentació de ofertes :
- Inici del termini : 29 - 10 - 2019 12:00
- Fi del termini : 12 - 11 - 2019 14:00
C.P.V. :
[ 42415320 ] Equipamiento para vehículos de emergencia.
Més informació : Juan Borreguero Solano jborreguero@dipta.cat Tel. 977 296 608 Mov. 616 215 636

Comunicació segellat electrònicament a data: 28/11/2019 11:02:29.

Dades de l'adjudicació
Descripció : Subministrament i instal·lació dels següents elements de senyalització als vehicles d
emergència: ·1 ut estructura abatible de 15 focus de classe L8H segons norma UNE-EN 12352 + 1 ut. de
panell de missatgeria variable d almenys 10 caracters de 200 mm d alçada, amb possibilitat d ajustar la
lluminositat, segons norma UNE-EN 12966, inclosos 2 rotatius segons norme ECE R65 tipus LED, col·locats
als extrems de l estructura. ·2 ut pont de llum prioritari LED de 108 cm de longitud mínima, segons norma
ECE R65, amb distribució de llum a 360 graus. ·2 ut barra LED de mínim 8 mòduls de classe L2H segons
norma UNE-EN 12352.
Adjudicatari : (B01486265)NISSEN ELEKTROBAU IBERICA, S.L.
Data Adjudicació : 28 - 11 - 2019
Import amb impostos : 15.947,80€
Import sense impostos : 13.180,00€
Mitjà de publicació de l'anunci de licitació : Perfil del Contractant
Lots :
[ Adjudicat ] Sub. i instal. equip senyalització lumín. vehicles

Documents
Nom
[Anunci d'adjudicació] 001001CODICE_CAN.xml
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