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Entitats, Societats i Altres Organismes
2014-01400-TE
Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A.
ANUNCI
Aprovat pel Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A., en data 30
de gener de 2014, l’expedient de contractació pel subministrament de 3 mini- busos amb finançament mitjançant un
sistema de rènting operatiu per procediment obert subjecte a regularització harmonitzada.
1) Entitat adjudicadora:
a) Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A.
b) Obtenció de documentació i informació;
1. Dependència: Administració.
2. Adreça: C/ Pere Martell, 1 despatx 16
3. Localitat i codi postal: 43001 Tarragona
4. Telèfon: 977 54 3244
5. Fax: 977 55 12 01
6. Adreça perfil contractant: https://emtanemambtu.cat
7. Data límit de obtenció de documentació: 30/03/2014
c) Número de expedient: 1/14
2)
a)
b)
c)
d)
e)

Objecte del contracte:
Tipus: Subministrament
Descripció: adquisició de 3 mini –autobusos amb finançament mitjançant rènting operatiu.
Lloc d’execució: Tarragona.
Termini d’execució: sis mesos des de l’adjudicació.
Establiment d’un acord marc: No

3)
a)
b)
c)
d)

Tramitació: procediment i forma d’adjudicació:
Tramitació: ordinària.
Procediment : obert.
Subhasta Electrónica: No
Criteris d’adjudicació: veure annex 1 del plec de clàusules administratives.

4) Tipus de licitació (sense IVA): 450.000,00 € (sense IVA), amb 21 % d’IVA que suposa 94.500,00 € i fa un total de
544.500,00 €.
5) Valor estimat del contracte: 450.000,00 € (IVA no inclós).
6) Pressupost base de licitació: 450.000,00 € Import total: 544,500,00 €

8) Requisits específics del contractista:
a) Classificació: no
b) Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i professional: veure annex 1 del plec de clàusules
administratives.
c) Altres requisits específics: Veure l’annex 1 del plec de clàusules administratives.
d) Contractes reservats: no
9) Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: el termini de presentació d’ofertes finalitza el 3 d’abril de 2014 a les 14:00 h.
b) Modalitat de presentació: presencial.
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7) Garanties exigides:
- Provisional: no es demana.
- Definitiva (5% de l’import d’adjudicació (sense IVA)
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c) Lloc de presentació:
Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona, S.A.
C/ Pere Martell, 1 despatx 16
43001 Tarragona
d) Admissió de variants: no
e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos a comptar des del següent al de
l’obertura
10) Obertura d’ofertes:
a) Descripció : obertura de la documentació avaluable.
b) Direcció: el lloc exacte es publicarà al perfil del contractant.
c) Localitat i codi postal: Tarragona
d) Data i hora : s’anunciarà en el perfil del contractant.
11) Despeses de publicitat: a càrrec de l’adjudicatari: Màxim 1.500,00 €
12) Altres informacions. Recursos que procedeixen contra l’anunci: potestatiu (termini 15 dies hàbils des de la
publicació) o contenciós administratiu (termini 2 mesos)
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Tarragona, a 6 de febrer de 2014.
Mario Cortés Ayen, director-gerent, E.M.T. Tarragona, S.A.

https://www.dipta.cat/ebop/
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