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Petició d’oferta de serveis

Emissor

SERVEI TIC (02.13)

Tècnic
responsable

Òscar Villanova Pascual

Referència

Exp. 2019/734/G629.1 - Servei de subscripció de 100 llicències Office 365
Business

SIGNAT
04/10/2019 09:00

L’Ajuntament de Tarragona precisa adquirir el material que tot seguit es relaciona:
QUANTITAT: 100
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE: Servei de subscripció anual de 100 llicències Office 365
Business i inclusió al compte corporatiu de l’Ajuntament.
TERMINI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI : 1 any.
LLOC I HORARI DE LLIURAMENT /PRESTACIÓ DEL SERVEI: Palau municipal. Pl. de la Font,
1. 43003 - Tarragona
Per a la selecció de l’oferta es tindran en compte els següents criteris: preu
L’oferta s’ha de presentar telemàticament i haurà de contenir, com a mínim, les següents
especificacions:
 Referència del núm. d’expedient i Departament.


Marca i model del/s producte/s oferts aportant, si escau, mostres quan la descripció no
quedi prou especificada.



Preu unitari de cada producte, sense IVA, i preu total segons quantitat incloses totes les
despeses que es puguin produir en concepte de transport, embalatge, muntatge,
desmuntatge, instal·lació, desinstal·lació, assegurances, etc.

Haureu de tenir en compte les instruccions que apareixen publicades al web municipal en l’àmbit
de la contractació de l’Ajuntament de Tarragona que us seran d’aplicació i que podeu consultar
a la següent adreça http://www.tarragona.cat/lajuntament/tramits-i-serveis/contractacio
Si esteu interessats haureu de presentar oferta en el termini de 5 dies des de la publicació
d’aquesta sol·licitud d’oferta.
Juntament amb l’oferta haureu de presentar degudament complimentada i signada la declaració
responsable segons model que s’acompanya.
Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb Òscar Villanova Pascual del
Servei TIC (Telèfon: 977296177) o per correu electrònic: ovillanova@tarragona.cat.
A Tarragona, en la data de la signatura electrònica.
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