
 

Contractació
Pública

Servei i subministrament per a l'execució de 8 instal·lacions d'energia solar
fotovoltaica en 8 cobertes d'edificis públics municipals (901027/18)

Afegim el document amb les condicions tècniques d'instal·lació.(veure apartat altres documents)

S'hauran d'aportar tants sobres A, B i C, com lots als quals es presenti el licitador i en cadascun d'ells,
s'haurà d'indicar al lot al qual es presenta. El sobre A dels lots 1, 2 i 3 serà comú per tots i s'haurà d'indicar a

quin d'ells es presenta. 

Les empreses que presentin oferta pels lots 1, 2, 3 o 4 no podran presentar oferta pel lot 5. Igualment, les empreses que presentin oferta
pel lot 5 no podran presentar oferta pels lots 1, 2, 3 o 4. Les empreses que es presentin al lot 4, es podran presentar als lots 1, 2 o 3 sense
més limitació.

Les empreses licitadores que es presentin a un dels 3 primers lots podran presentar oferta a un màxim de dos lots entre els lots 1, 2 i 3
essent sempre obligatori presentar oferta pel lot 2. Les empreses que es presentin al lot 4 no tindran aquesta obligació però únicament es
podran presentar a un màxim de dos lots entre els 1, 2 i 3. 

743.305,79 € sense IVA 899.400,00 € IVA inclòs (21,00%)

1 any 7 mesos

Barcelona

06/09/18 11:00 h

Data de remissió anunci al DOUE: 30/07/2018

743.305,79 € sense IVA

No

SíContracte 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 d'innovació:

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Àrea Metropolitana de Barcelona

901027/18

Ordinari

Subministraments

Adquisició

Obert

No

Dades del contracte



Sí

No

Sí

5

No

2

2

No

09332000

No

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDFAnunci licitació 901027_18.pdf

Condicions tècniques d'instalació exp.901027_18.pdf

Informe necessitats 901027_18.pdf

Acord licitació 901027_18.pdf

 

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

 

Garantia provisional:

Codi CPV:

S'accepten variants:

Nombre màxim de lots que es pot adjudicar a un mateix licitador:

Nombre màxim de lots al que un mateix licitador pot presentar oferta:

Oferta integradora:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Reserva social:

Data de publicació:

 

Es preveuen modificacions als plecs:

Dades de l'anunci

30/07/18 15:26 h

Plecs

Documentació
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