Modificado nº 1 del contrato de servicios para el funcionamiento,
mantenimiento y conservación de las EDAR y serveis anejos de
colectores, bombeos e instalaciones de la zona MA4.
Datos generales
Órgano de contratación: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Núm. de expediente: SA/SE/12/23
Núm. de modificación del contrato: 1
Tipo de contrato: Servicios
Título del expediente de origen: Funcionament, manteniment i conservació de les estacions depuradores
d'aigües residuals i serveis annexes de col·lectors, bombaments i instal·lacions annexes de la zona MA4.
Núm. del expediente de origen: SA/SE/12/23
Importe de la modificación (IVA excluido): 0,00 Euros
IVA: 0,00 Euros
Importe de la modificación (IVA incluido): 0,00 Euros
Efecto económico de la modificación: Sin efecto económico
Efecto temporal de la modificación: Prórroga del plazo de ejecución
Expediente plurianual: No
Adjudicatario: CADAGUA, S.A.
Fecha de aprobación: 27/07/2016
Fecha de formalización: 21/11/2016

Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

Modificat núm. 1 del contracte de serveis pel funcionament,
manteniment i conservació de les EDAR i serveis annexes de
col·lectors, bombejos i instal·lacions de la zona MA4.
Dades generals
Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Núm. d'expedient: SA/SE/12/23
Núm. de modificació del contracte: 1
Tipus de contracte: Serveis
Títol de l'expedient d'origen: Funcionament, manteniment i conservació de les estacions depuradores d'aigües
residuals i serveis annexes de col·lectors, bombaments i instal·lacions annexes de la zona MA4.
Núm. de l'expedient d'origen: SA/SE/12/23
Import de la modificació (IVA exclòs): 0,00 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 0,00 Euros
Efecte econòmic de la modificació: Sense efecte econòmic
Efecte temporal de la modificació: Pròrroga del termini d'execució
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: CADAGUA, S.A.
Data d'aprovació: 27/07/2016
Data de formalització: 21/11/2016

Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

