
 

Contractació
Pública

Execució d'una instal.lació fotovoltaica d'autoconsum a l'ETAP Sagnier del Prat de
Llobregat

Execució d'una instal.lació fotovoltaica per autoconsum que inclou el subministrament, muntatge, posada en
marxa i legalització de la instal.lació. La instal.lació estarà situada a les cobertes de dos dels edificis de

l'Estació de Tractament d'aigua potable (ETAP) Sagnier, situada al carrer Frederica Montseny, 22 del Prat de LLobregat.

75.503,27 € sense IVA 91.358,95 € IVA inclòs (21,00%)

15/05/18 - 15/09/18

Prat de Llobregat

20/03/18 14:00 h

El termini d'execució de l'obra està previst que es realitzi en 4 mesos comptats a partir de la signatura de l'acta del
replanteig.

Per aquest motiu les dates d'inici i fi que s'indiquen son aproximades.

77.013,37 € sense IVA

No

20/04/18 10:00 Plaça de l'Aigua, 1- 08820 El Prat
de Llobregat

Data de publicació:

 

Obertura de pliques (Obertura pública del sobre núm. 3 el 20/04/2018 a les 10 h) :

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Termini d'execució:

Pressupost de licitació:

Descripció de la prestació:

 

Compra d'innovació:

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Aigües del Prat, S.A.

C-2016-05

Ordinari

Obres

Altres construccions especialitzades

Altres procediments segons instruccions internes

No

Dades del contracte

Dades de l'anunci

20/02/18 12:00 h



No

No

No hi ha lots

 16.00 -  Característiques tècniques i rendimentsPonderació: Criteri:

 4.00 -  Característiques tècniques dels materials i sistema de muntatge de l'estructura de suportPonderació: Criteri:

 10.00 -  Condicions i terminis de garanties dels elements i del conjuntPonderació: Criteri:

 5.00 -  Programa de formacióPonderació: Criteri:

 5.00 -  Millora al portal de visualització de dadesPonderació: Criteri:

 60.00 -  PreuPonderació: Criteri:

45261215

PDF

PDF

PDF

PDFPROJECTE ETAP SAGNIER pdf.pdf

PPT FTV Sagnier.pdf

PCAP FTV Sagnier.pdf

Informe complementari de gener de 2018..pdf

 

Codi CPV:

Criteris d'adjudicació:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Reserva social:

Documentació
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