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Descripció de la prestació:

Pressupost bàsic de licitació:

Àmbit geogràfic:

Observacions:

Valor estimat del contracte:

Subhasta electrònica

Obertura de pliques:

 

Data de publicació:

Divisió en lots:

Nombre de lots:

BOP:

Criteris d'adjudicació:

S'accepten variants:

Codi CPV:

Codi CPA:

Garantia provisional:

Descripció:

Descripció:

Contracte d'obres per a la instal·lació d'energia solar tèrmica, de 67,788 kW-t de potència
nominal, al CEM Sagnier

Convocatòria Mesa contractació obertura sobre B

Execució de la instal·lació del sistema d'energia solar tèrmica al Complex Esportiu Municipal (CEM) Sagnier, per a la instal·lació d'aigua
calenta sanitària (ACS) a la zona de piscines.

152.890,76 € sense IVA 184.997,81 € IVA inclòs (21,00%)

Prat de Llobregat

L'inici de les obres resta condicionada a la finalització de les obres de reparació de la coberta, no sent més tard del 30 de novembre de 2013 (detall
clàusula 8 del Plec)

152.890,76 € sense IVA

No

24/05/13 09:30 Sala reunions edifici oficines carrer Major, 2-4, 1a planta

No

No hi ha lots

Accés al BOP - 18/04/13

Criteri únic, el preu

No

45330000

43 00 20

No

Solvència tècnica i professional

Relació obres executades similars a la que es licita en els darrers 3 anys

Equip tècnic. El responsable de l'obra haurà de tenir com a mínim titulació de grau mig en enginyeria tècnica i acreditar un mínim un any a
l'empresa

Òrgan de contractació:

Unitat de contractació:

Codi d'expedient:

Tipus d'expedient:

Tipus de contracte:

Procediment de licitació:

Ajuntament del Prat de Llobregat
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1239/2013

Ordinari
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Propera licitació Anunci previ Anunci de
licitació

Renúncia o
desistiment

Adjudicació Formalització

Dades del contracte

Dades de l'anunci
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