
 

Contractació
Pública

Servei de redacció de l'avantprojecte, projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i
salut i posterior direcció d'obra per a l'ampliació i reforma a l'Escola La Mar Bella

Servei de redacció de l'avantprojecte, projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut i posterior direcció
d'obra per a l'ampliació i reforma a l'Escola La Mar Bella

190.853,17 € sense IVA 230.932,33 € IVA inclòs (21,00%)

4 mesos 15 dies

Barcelona

05/09/16 14:00 h

290.306,53 € sense IVA

No

No

13/01/17Data d'adjudicació del contracte:

Es compra innovació:

Data de publicació:

 

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la prestació:

 

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Unitat de contractació:

Òrgan de contractació: Consorci d'Educació de Barcelona

Consorci d'Educació de Barcelona

A111003 16 115

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

Dades del contracte

Dades de l'adjudicació

18/01/17 13:00 h



9 de febrer de 2017

l'oferta econòmicament més avantatjosa

24

71247000

71.11.22

SUMO ARQUITECTES SLP
Espanya

177.817,90 € amb IVA
146.956,95 €

Publicats a Gestió de Comunicats.

veure Documents.

Publicats a Gestió de Comunicats.Acord de la Mesa de Contractació.

Les que consten al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i al Plec de Prescripcions Tècniques
(PPT).

PDFinforme final A11003 16 115.pdf

Condicions d'execució:

Informes Tècnics:

Quadre comparatiu d'ofertes i puntuacions:

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:

Documentació
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