
 

Contractació
Pública

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de redacció del projecte constructiu:
Millora general. Condicionament de les carreteres GI-633, del PK 9+180 al 10+480, i
GI-634, del PK 6+308 al 0+470. Tram: Colomers ¿ Verges. Clau: AG-05087.2

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de redacció del projecte constructiu: Millora general.
Condicionament de les carreteres GI-633, del PK 9+180 al 10+480, i GI-634, del PK 6+308 al 0+470. Tram:

Colomers ¿ Verges. Clau: AG-05087.2

131.500,00 € sense IVA 159.115,00 € IVA inclòs (21,00%)

3 mesos

Baix Empordà

18/12/17 13:00 h

L'obertura del sobre núm.2 (proposta tècnica) tindrà lloc a les oficines d'Infraestructures.cat a les
10:35 hores del dia 16 de gener de 2018.

L'obertura del sobre núm.3 (proposta econòmica) tindrà lloc a les oficines d'Infraestructures.cat a
les 10:00 hores del dia 27 de febrer de 2018.

131.500,00 € sense IVA

No

27/02/18 10:00Obertura de pliques :

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la prestació:

 

Compra d'innovació:

Tramitació amb mesures de gestió eficient:

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Unitat de contractació:

Òrgan de contractació: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Infraestructures.cat

PC.AG-05087.2

Ordinari

Serveis

Serveis d'arquitectura, serveis d'enginyeria i serveis integrats d'enginyeria, serveis de planificació urbana
i serveis d'arquitectura paisatgista. Serveis connexos de consultors en ciència i tecnologia. Serveis

d'assaigs i anàlisis tècnics

Obert

No

No

Dades del contracte



No

No

23/03/18

infraestructures.cat comunicarà per escrit a l'adjudicatari la data de formalització del
contracte amb una antelació mínima de 10 dies naturals

Oferta econòmicament més avantatjosa

17

71311000

71.11.2

Infraestructuras e Ingenieria Ambiental, SL - INEIA & Piñol Sanjaume, SL (UTE)
Espanya

144.634,93 € amb IVA
119.533,00 €

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Veure Acta Mesa Valoració i proposta adjudicació

 informe Comissió tècnica valoració ofertes tècniques.pdf PDF

Les condicions d'execució són les que s'indiquen al contracte associat a la licitacióCondicions d'execució:

Informes Tècnics:

Quadre comparatiu d'ofertes i puntuacions:

Acta mesa de qualificació documentació sobre núm.1.pdf

Acta Mesa obertura ofertes tècniques admeses.pdf

Acta Mesa Valoració ofertes tècniques.pdf

Acta Mesa obertura d'ofertes econòmiques admeses.pdf

Acta Mesa Proposta adjudicació.pdf

Acords:

 

Import sense IVA:
Import:
Nacionalitat:
Denominació:

Dades de l'empresa adjudicatària:

Codi CPA:

Codi CPV:

Número d'ofertes rebudes:

Motiu d'adjudicació:

Termini per a la formalització del contracte:

Data d'adjudicació del contracte:

Reserva social:

Es compra innovació:

Data de publicació:

 Dades de l'adjudicació

07/05/18 14:15 h

Documentació
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