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Servei de Contractació i Patrimoni
LSG
Núm. Expedient 2020 / 216
D050402
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament de dos turbidímetres de laboratori per a les ETAP d'Empuriabrava i
Tossa-Lloret de Mar
1. OBJECTE DEL CONTRACTE.
Aquesta actuació consisteix en el subministrament de dos turbidímetres de
laboratori per a les ETAP d’Empuriabrava i Tossa-Lloret de Mar.
CPV: 38000000-5 Equip de laboratori, òptic i de precisió
2. DURADA DEL CONTRACTE: 3 mesos
3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.
Aquesta actuació consisteix en el subministrament de dos turbidímetres de
laboratori per a les ETAP d’Empuriabrava i Tossa-Lloret de Mar segons les
especificacions de l’informe tècnic, transport fins a les respectives instal·lacions i
lliurament de documentació.
4. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI.
1. Subministrament dels dos equips indicats
2. Transport i lliurament dels equips a les ETAP d’Empuriabrava (TM Castelló
d’Empúries) i de Tossa-Lloret (TM Tordera), respectivament.
3. Lliurament de la següent documentació per a cadascun dels equips:
a) Manuals de funcionament
b) Manuals de manteniment
c) Declaració de conformitat del marcatge CE
d) Certificat de calibratge
5. LLOC I FORMA DE PAGAMENT.
Subministrament dels equips a les ETAP d’Empuriabrava (TM Castelló d’Empúries)
i de Tossa-Lloret (TM Tordera). La factura s’acceptarà una vegada fet el lliurament
dels equips, verificat el seu correcte funcionament i lliurada tota la documentació
indicada.
6. PREU. 10.600,00 € IVA no inclòs; 12.826,00 € IVA inclòs.
7. CRITERIS DE VALORACIÓ. Oferta més econòmica que compleixi amb els
requisits tècnics.
Signat i datat electrònicament a Girona.
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