Informació General
Entitat : Diputacio de Tarragona
Unitat : SERVEI DE TRESORERIA
Expedient : 8004330008-2017-0007009 (CAIXABANK SA)
Modalitat : Serveis
Procediment : Obert
Tramitació : Ordinària
Data Publicació : 29 - 08 - 2017
Objecte : Servei de passarel·la de pagaments on-line (TPV Virtual) i sistema de terminals en punts de
venda (TPV-PC) per a facilitar el pagament mitjançant targeta a favor de Diputació i dels ajuntaments
adherits a ACTIO

Anunci segellat electrònicament a data: 05/01/2018 8:16:26. Document de caràcter informatiu.

Dades Particulars
Termini de presentació de ofertes :
- Inici del termini : 29 - 08 - 2017 09:00
- Fi del termini : 15 - 09 - 2017 14:00
Forma d'adjudicació : Pluralitat de Criteris
Data obertura Ofertes : 27 - 09 - 2017
Valor Estimat sense impostos : 157.937,21 €
Import licitació amb impostos : 0,10 €
Import licitació sense impostos : 0,10 €
C.P.V. :
[ 66110000 ] Servicios bancarios.
Més informació : Francesc Cid Grau, Tresorer General Cristina Òdena Rufié codena@dipta.cat Telf. 977
296 622 / 977 296 623

Dades de l'adjudicació
Descripció : Servei de passarel·la de pagaments on-line (TPV Virtual) i sistema de terminals en punts
de venda (TPV-PC) per a facilitar el pagament mitjançant targeta a favor de Diputació i dels ajuntaments
adherits a ACTIO
Adjudicatari : (A08663619)CAIXABANK SA
Data Adjudicació : 15 - 12 - 2017
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 : 0,10 €
Import sense impostos : 0,10 €
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 ] Passarel·la de pagaments
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