AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Expedient F0012019000037
Ref.

COMPRES I CONTRACTACIÓ

ANUNCI

Plaça de l’Ajuntament, 4 - 43850 CAMBRILS - aj@cambrils.org - www.cambrils.org - T. 977 79 45 79 - F. 977 79 45 72

de Ajuntament de Cambrils pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
(exp. X2019009586)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Cambrils.
b) Número d’identificació: 4303850006.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Cambrils
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
e) Número d'expedient: X2019009586
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Cambrils.
b) Domicili: Pl Ajuntament,4
c) Localitat i codi postal: Cambrils CP: 43850.
d) Telèfon: 977307400.
e) Adreça electrònica: com@cambrils.org.
f) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/cambrils/customProf
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: El termini de presentació
d’ofertes
Horari d’atenció: De Dilluns a Divendres, de 10:30h a 14:00h
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Serveis de gestió de terminals de punt de venda (TPV) i
passarel·les de pagament de l'Ajuntament.
b) Admissió de pròrroga: Un any.
c) División en lotes y número de lotes/ de unidades: No.
d) Lloc d'execució: Cambrils
e) Termini d'execució: Un any
g) Codi CPV: 66110000-4
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 28.023,42 euros sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
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Provisional: no.
Definitiva: no.

-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 10 dies hàbils a partir de la publicació del present
anunci.
b) Documentació que cal presentar: La descrita al plec de clàusules.
c) Presentació d’ofertes:
c.2)Presentació Electrònica: Sobre digital
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Cambrils.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions
no és públic.
Cambrils,
[Firma01-01]

[Firma02-01]

El secretari
general
VALLS ANDREU,
JOSEP MARIA
02/05/2019
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