Informació General
Entitat : Diputacio de Tarragona
Unitat : CONSERVACIÓ
Expedient : 8004330008-2020-0011814 (API MOVILIDAD S.A.)
Objecte : Treballs d’execució i renovació de la senyalització horitzontal a les carreteres de la Diputació de
Tarragona i als vials de titularitat municipal de la província de Tarragona.
Modalitat : Serveis
Procediment : Obert
Forma d'adjudicació : Pluralitat de Criteris
Tramitació : Ordinària
Import licitació sense impostos : 360.000,00€
Import licitació amb impostos : 435.600,00€
Data Publicació : 11 - 02 - 2021
Termini de presentació de ofertes :
- Inici del termini : 11 - 02 - 2021 14:00
- Fi del termini : 26 - 02 - 2021 14:00
Data obertura Ofertes : 10 - 03 - 2021
C.P.V. :
[ 50232200 ] Servicios de mantenimiento de señales de tráfico.
Lots

Comunicació segellat electrònicament a data: 06/05/2021 8:35:56.

Descripció

C.P.V. :

Import amb Impostos

Import sense impostos

Lote 1- Camp de
Tarragona

45233221 : Trabajos de
pintura de la superficie
de la calzada.

304.920,00€

252.000,00€

Lote 2- Terres de l Ebre

45233221 : Trabajos de
pintura de la superficie
de la calzada.

130.680,00€

108.000,00€

Més informació : Daniel López Ruiz Tel. 977 29 66 08 ofresquet@dipta.cat

Dades de l'adjudicació
Descripció : Treballs d’execució i renovació de la senyalització horitzontal a les carreteres de la Diputació
de Tarragona i als vials de titularitat municipal de la província de Tarragona.
Adjudicatari : (A78015880)API MOVILIDAD S.A.
Data Adjudicació : 04 - 05 - 2021
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 : 304.920,00€
Import sense impostos : 252.000,00€
Mitjà de publicació de l'anunci de licitació : DOUE-BOE-BOP-Perfil del Contractant
Avantatges de l'oferta adjudicatària : Oferta econòmicament més avantatjosa segons els criteris
establerts en el plec
Lots :
[ Adjudicat ] Lote 1- Camp de Tarragona
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