
 

Contractació
Pública

Subministrament de 110 llançadors amb diversos complements per al CME

Subministrament de 110 llançadors amb diversos complements per al CME

157.311,90 € sense IVA 190.347,40 € IVA inclòs (21,00%)

1 mes 10 dies

27/01/14 12:00 h

Com que a l'anunci de licitació no s'ha contemplat la tramitació urgent de l'expedient, en breu sortirà publicat en el DOGC
una correcció d'erradesi d'aquesta licitació, indicant nou termini de presentació d'ofertes i data d'obertura d'ofertes. El

terminis són els que consten en el perfil i que són:
Termini de presentació d'ofertes: fins a les 12 hores del dia 27 de gener de 2014
Data d'obertura del sobre B: a les 11,30 hores del dia 30 de gener de 2014.

157.311,90 € sense IVA

No

30/01/14 11:30 Passeig Sant Joan 43, Planta baixa, sala premsa (Palauet)

No

No hi ha lots

 - 17/01/14Accés al DOGC

Criteris d'adjudicació:

DOGC:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Data de publicació:

 

Obertura de pliques:

Subhasta electrònica

Pressupost indicatiu:

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Durada del contracte:

Pressupost bàsic de licitació:

Descripció de la prestació:

 

Procediment de licitació:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Departament d'Interior

IT-2013-1728

Urgent

Subministraments

Obert

Dades del contracte

Dades de l'anunci

20/01/14 10:06 h

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6542/1333922.pdf


 40.00 -  criteris que obeeixen a un judici de valorPonderació: Criteri:

 60.00 -  criteris amb aplicació de fòrmules automàtiquesPonderació: Criteri:

No

35300000-7

No

Solvència econòmica i financera

Informe d'entitats financeres

Xifra anual de negoci

Solvència tècnica i professional

relació dels prinicipals subministraments realitzats en els últims cinc anys

 Plec de clàusules administratives PDF

 Plec de prescripcions tècniques PDF

qc 40.pdf PDF

 

 

Descripció:

Mitjà de solvència:

Mitjà de solvència:

Garantia provisional:

Codi CPV:

S'accepten variants:

Plecs

Documentació
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