Obras de mejora de las infraestructuras de captación y suministro de
agua potable y saneamiento de Llucmaçanes. Fase 1 y fase 2 t.m. Maó.
Menorca.
Datos generales
Órgano de contratación: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Tipo de contrato: Obras
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Núm. de expediente: SA/OB/16/54
CPV: 45232431 - Estación de bombeo de aguas residuales
CPV: 45232440 - Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 804.363,02 Euros
IVA: 168.916,23 Euros
Presupuesto de licitación (IVA incluido): 973.279,25 Euros
Valor estimado del contrato: 884.799,32 Euros
Duración del contrato: 8 meses
Lugar de ejecución: España, ES533 Menorca

Documentación general
Pliego de cláusulas administrativas particulares (PDF de 374KB)
Anexo I (PDF de 111KB)
Anexo II (PDF de 22236KB)
Acta de la tercera Mesa de Contratación (PDF de 86KB)

Anuncios de licitación
Acceso: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10654/594344/licitacio-del-contr...
Fecha: 13/05/2017
Publicado en: BOIB

Fechas de interés
Fecha límite de obtención de documentos e información: 12/06/2017
Fecha límite de presentación de ofertas: 12/06/2017 a las 13.30 horas
Fecha de apertura de proposiciones: econòmiques dia 11 de juliol de 2017 a les 12:30 hores

Más información
AMPLIACIÓ DEL TERMINI: El termini de presentació d'ofertes finalitza dia 12 de juny de 2017 a les 13:30h. El
termini de 26 dies naturals que figura qa l'anunci del BOIB (BOIB de dia 13 de maig de 2017) ha estat ampliat 2
dies naturals degut a que la documentació s'ha publicat dia 15 de maig al perfil del contractant.

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.

DOCUMENTACIÓ TÉCNICA: Degut al seu volum, per sol·licitar la documentació técnica els interessats han
d'enviar un correu a jpinar@lagencia.cat. S'enviarà com a arxiu comprimit adjunt al correu electrònic de resposta.
En cas d'impossibilitat d'usar aquesta via, poden passar per les nostres oficines a recolllir la documentació,
avisant a les persones de contacte (971 177695)
CONSULTES TÉCNIQUES: mtrobat@lagencia.cat
CONSULTES ADMINSTRATIVES: contractacio@lagencia.cat
VISITA: No es realitzarà visita conjunta a la zona d'actuació, ja que l'Agència no disposa d'instal·lacions
preexistents a l'àmbit d'actuació del projecte, i les actuacions estan projectades en la seva totalitat a vials públics i
accesibles per tothom. Els licitadors poden visitar de motu propi la zona.

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.

Obres de millora de les infraestructures de captació i subministrament
d'aigua potable i sanejament de Llucmaçanes. Fase 1 i Fase 2 t.m.
Maó. Menorca
Dades generals
Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Tipus de contracte: Obres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: SA/OB/16/54
CPV: 45232431 - Estación de bombeo de aguas residuales
CPV: 45232440 - Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 804.363,02 Euros
IVA: 168.916,23 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 973.279,25 Euros
Valor estimat del contracte: 884.799,32 Euros
Durada del contracte: 8 mesos
Lloc d'execució: España, ES533 Menorca

Documentació general
Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 374KB)
Annex I (PDF de 111KB)
Annex II (PDF de 22236KB)
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 86KB)

Anuncis de licitació
Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10654/594344/licitacio-del-contr...
Data: 13/05/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès
Data límit d'obtenció de documents i informació: 12/06/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 12/06/2017 a les 13.30 h
Data d'obertura de proposicions: econòmiques dia 11 de juliol de 2017 a les 12:30 hores

Més informació
AMPLIACIÓ DEL TERMINI: El termini de presentació d'ofertes finalitza dia 12 de juny de 2017 a les 13:30h. El
termini de 26 dies naturals que figura qa l'anunci del BOIB (BOIB de dia 13 de maig de 2017) ha estat ampliat 2
dies naturals degut a que la documentació s'ha publicat dia 15 de maig al perfil del contractant.

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.

DOCUMENTACIÓ TÉCNICA: Degut al seu volum, per sol·licitar la documentació técnica els interessats han
d'enviar un correu a jpinar@lagencia.cat. S'enviarà com a arxiu comprimit adjunt al correu electrònic de resposta.
En cas d'impossibilitat d'usar aquesta via, poden passar per les nostres oficines a recolllir la documentació,
avisant a les persones de contacte (971 177695)
CONSULTES TÉCNIQUES: mtrobat@lagencia.cat
CONSULTES ADMINSTRATIVES: contractacio@lagencia.cat
VISITA: No es realitzarà visita conjunta a la zona d'actuació, ja que l'Agència no disposa d'instal·lacions
preexistents a l'àmbit d'actuació del projecte, i les actuacions estan projectades en la seva totalitat a vials públics i
accesibles per tothom. Els licitadors poden visitar de motu propi la zona.

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.

