Informació General
Entitat : Diputacio de Tarragona
Organisme : SISTEMES
Expedient : 8004330008-2019-0012655 (Informàtica i Comunicacions de Tarragona, SA)
Objecte : És objecte del contracte és el servei de manteniment i suport del maquinari i programari de
servidors del fabricant HPE dels que disposa la Diputació de Tarragona per al període comprès entre el
01/01/2020 i el 31/12/2022. Aquest contracte constarà dels suports dels equips directament amb el fabricant
amb un acord de servei directe entre la Diputació de Tarragona i el fabricant.
Modalitat : Serveis
Procediment : Obert Simplificat
Forma d'adjudicació : Únic Criteri Preu
Tramitació : Ordinària
Import licitació sense impostos : 34.999,00€
Import licitació amb impostos : 42.348,79€
Data Publicació : 05 - 12 - 2019
Termini de presentació de ofertes :
- Inici del termini : 05 - 12 - 2019 12:00
- Fi del termini : 20 - 12 - 2019 12:00
Data obertura Ofertes : 20 - 12 - 2019
C.P.V. :
[ 50312610 ] Mantenimiento de equipo de tecnología de la información.
Més informació : ebadia@dipta.cat 977296635

Comunicació segellat electrònicament a data: 13/01/2020 12:48:16.

Dades de l'adjudicació
Descripció : És objecte del contracte és el servei de manteniment i suport del maquinari i programari de
servidors del fabricant HPE dels que disposa la Diputació de Tarragona per al període comprès entre el
01/01/2020 i el 31/12/2022. Aquest contracte constarà dels suports dels equips directament amb el fabricant
amb un acord de servei directe entre la Diputació de Tarragona i el fabricant.
Adjudicatari : (A43132422)Informàtica i Comunicacions de Tarragona, SA
Data Adjudicació : 30 - 12 - 2019
Data Formalització : 13 - 01 - 2020
Import amb impostos : 34.481,37€
Import sense impostos : 28.497,00€
Mitjà de publicació de l'anunci de licitació : Perfil del Contractant
Avantatges de l'oferta adjudicatària : Oferta econòmicament més avantatjosa
Lots :
[ Adjudicat ] Suport del maquinari i programari d HPE 2020-2022

Documents
Nom
[Anunci de formalització] 001001CODICE_CAN_FORM.xml
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