Modificado del proyecto de consolidación de los forjados del edificio
de Ca'n Xoroi, del término municipal de Fornalutx.
Datos generales
Órgano de contratación: Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la
Desestacionalització de l'Oferta a l'Illa de Mallorca
Núm. de expediente: 23/2014
Núm. de modificación del contrato: 1
Tipo de contrato: Obras
Título del expediente de origen: Projecte de consolidació dels forjats de l'edifici de Ca'n Xoroi, del terme
municipal de Fornalutx.
Núm. del expediente de origen: 23/2014
URL del expediente de origen: http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=40969&id...
Importe de la modificación (IVA excluido): 6.700,00 Euros
IVA: 1.407,00 Euros
Importe de la modificación (IVA incluido): 8.107,00 Euros
Efecto económico de la modificación: Con incremento
Porcentaje sobre el importe de adjudicación del expediente de origen: 9,83 %
Efecto temporal de la modificación: Prórroga del plazo de ejecución
Expediente plurianual: No
Adjudicatario: Sort d'Enfora, S.L.
Fecha de aprobación: 19/02/2018
Fecha de formalización: 05/03/2018

Documentación general
Contenido de la modificación (PDF de 5011KB)
Resolución de aprobación de la modificación (PDF de 2111KB)

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 del projecte de consolidació dels forjats de l'edfici de Ca'n
Xoroi, del terme municipal de Fornalutx.
Dades generals
Òrgan de contractació: Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la
Desestacionalització de l'Oferta a l'Illa de Mallorca
Núm. d'expedient: 23/2014
Núm. de modificació del contracte: 1
Tipus de contracte: Obres
Títol de l'expedient d'origen: Projecte de consolidació dels forjats de l'edifici de Ca'n Xoroi, del terme municipal
de Fornalutx.
Núm. de l'expedient d'origen: 23/2014
URL de l'expedient d'origen: http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=40969&id...
Import de la modificació (IVA exclòs): 6.700,00 Euros
IVA: 1.407,00 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 8.107,00 Euros
Efecte econòmic de la modificació: Amb increment
Percentatge sobre l'import d'adjudicació de l'expedient d'origen: 9,83 %
Efecte temporal de la modificació: Pròrroga del termini d'execució
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Sort d'Enfora, S.L.
Data d'aprovació: 19/02/2018
Data de formalització: 05/03/2018

Documentació general
Resolució d'aprovació de la modificació (PDF de 2111KB)

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.

