
 

Contractació 
Pública

Subministrament i instal·lació de plaques solars tèrmiques per a la millora de 
lainstal·lació tèrmica al club social "El Bosc" de l'estació d'esquí La Molina 
delsFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya. (Ref.POS35/20)

La data límit de presentació d'ofertes s'estableix de nou pel proper 28/05/2020 a les 12:00 hores. La nova data 
de visita s'estableix de nou pel proper dia 20 de maig de 2020 a les 10:00h a les oficines de La Molina.

Subministrament i instal·lació de plaques solars tèrmiques per a la millora de lainstal·lació tèrmica al club 
social "El Bosc" de l'estació d'esquí La Molina delsFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya. (Ref.POS35
/20)

62.622,36 € sense IVA 75.773,05 € IVA inclòs (21,00%)

1 mes 19 dies

Catalunya

28/05/20 12:00 h

Per concertar la visita hauran de posar-se en contacte amb el Sr. Daniel Busquets Fabra al telèfon 972145087 o correu: 
dbusquets@lamolina.cat abans del dia 19 de maig de 2020, amb la previsió d'efectuar-se el dia 20 de maig de 2020 a les 

10:00h a les oficines de La Molina.

70.622,36 € sense IVA

No

No

SíEs preveuen modificacions als plecs:

Contracte harmonitzat:

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la 
prestació:

 

Descripció de l'esmena:

Compra pública d'innovació:

Tramitació simplificada:

Procediment d'adjudicació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus de tramitació:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

CONTR/2020/0000000026

Ordinari

Subministraments

Adquisició

Obert

Sí

No

Dades del contracte



No

No

No hi ha lots

No

09331100

No

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

XLS

PDF

Les establertes als Plecs de ClàusulesCondicions d'execució:

POS35-20 Anunci licitació DEF2.pdf

Amidaments CONTR-2019-26.xlsx

Annex 4 plec tècnic 2020-26 DEF.pdf

Annex 3 plec tècnic 2020-26 DEF.pdf

Annex 2 plec tècnic 2020-26 DEF.pdf

Annex 1 plec tècnic 2020-26 DEF.pdf

POS35-20 Resolució d'aprovació d'expedient DEF2.pdf

POS35-20 Informe de necessitats i memoria justificativa DEF2.pdf

 

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

 

Garantia provisional:

Codi CPV:

S'accepten 
variants:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Reserva social:

Data de publicació:

 Dades de l'anunci

11/05/20 11:35 h

Plecs

Documentació
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