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INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L’AIGUA

ANUNCI

de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, sobre contractació d’una obra i sub-
ministrament.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Català de Recerca de l’Aigua - ICRA
b) Número d’expedient: 10985

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Subministrament i Instal.lació d’acondicionament de 

l’Espai S3 com a laboratori d’experimentació amb Mesocosmos
Divisió per lots i números:
Lot1.- Paleteria
Lot 2.- Instal.lacions
Lot 3.- Frigorista
Lot 4.- Ferrer
Lot 5.- Sensors
Lot 6.- Canals i Metraquilats
Lot 7.- Automatismes
Lot 8.- Instal.lació de MicroCrio
Lot 9.- Circuit Hidràulic
Lot10.- Il.luminació Tècnica
b) Lloc d’execució: Institut Català de Recerca de l’Aigua – ICRA, Edifici H2O, 

carrer Emili Grahit 101, Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, 
17003 Girona

c) Termini d’execució: Especificat al Plec de Clàusules Administratives Parti-
culars.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Concurs Públic

4. Pressupost base de la licitació
a) Pressupost total (IVA exclòs): CENT SEIXANTA-NOU MIL QUATRE-

CENTS VUITANTA-VUIT AMB DISSET EUROS (169.488,17€)
Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la 

Unió
Europea (FEDER) .
Lot1.- Paleteria: DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA AMB VINT EUROS 

(2.950,20€).
Lot2.- Instal.lacions: NOU MIL SEIXANTA AMB SEIXANTA NOU EUROS 

(9.060,69€).
Lot3.-Frigorista:TRENTA-SIS MIL NORANTA-VUIT AMB NORANTA-TRES 

EUROS (36.098,93€).
Lot4.- Ferrer: CATORZE MIL DOS-CENTS DIVUIT AMB NORANTA EU-

ROS (14.218,90€).
Lot5.- Sensors: QUATRE MIL SET-CENTS NORANTA-CINC AMB NOU 

EUROS (4.795,09€).
Lot6.- Canals i Metraquilats: ONZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU 

AMB SET EUROS(11.499,07€).
Lot7.- Automatismes: DOTZE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET AMB 

QUARANTA-VUIT EUROS (12.497,48€).
Lot8.- Instal.lació de MicroCrio: NOU MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC AMB 

TRENTA-QUATRE EUROS (9.225,34€).
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Lot9.- Circuit Hidràulic: SEIXANTA MIL SET-CENTS QUINZE AMB SE-
TANTA-DOS EUROS (60.715,72€).

Lot10.- Il.luminació Tècnica: VUIT MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS AMB 
SETANTA-CINC EUROS (8.426,75€).

5. Garantia
a) Provisional: No s’escau
b) Definitiva: 5% del import d’adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Institut Català de Recerca de l’Aigua - ICRA
b) Domicili: Edifici H2O, carrer Emili Grahit 101, Parc Científic i Tecnològic 

de la Universitat de Girona
c) Localitat i codi postal: Girona, 17003
d) Telèfon: 972.18.33.80
e) FAX: 972.18.32.48
f) Pàgina web: http://www.icra.cat/cat/perfil_contractant.html

7. Classificació i requisits específics del contractista
Establerts al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

8. Presentació de les ofertes
a) Data i hora límit de presentació: 14 de febrer de 2011, a les 13:00h
b) Documentació a presentar: Establerts al Plec de Clàusules Administratives 

Particulars.
c) Lloc de presentació: Institut Català de Recerca de l’Aigua - ICRA
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: Durant 

tot el període de licitació.
e) Admissió de variants: No s’admeten variants ni alternatives.

9. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Institut Català de Recerca de l’Aigua - ICRA
b) Domicili: Edifici H2O, carrer Emili Grahit 101, Parc Científic i Tecnològic 

de la Universitat de Girona – Sala de Juntes.
c) Localitat: 17003 Girona
d) Data i hora: 02/03/2011 a les 09:00h en acte públic sobre B i 16/03/2011 a les 

09:00h acte públic sobre C.

10. Despeses d’anuncis
Seran a càrrec de l’adjudicatari.

Girona, 14 de gener de 2011

IVÁN SÁNCHEZ TOLOSA

Gerent

PG-285524 (11.020.056)
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	RESOLUCIÓ
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	RESOLUCIÓ
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	RESOLUCIÓ
	GRI/112/2011, de 4 de gener, de cessament de personal eventual del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
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	TES/123/2011, de 19 de gener, de nomenament del senyor Joaquin Torrent Frigola com a cap de l’Oficina de Comunicació del Departament de Territori i Sostenibilitat.
	RESOLUCIÓ
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	DECRET
	227/2011, de 25 de gener, de nomenament del senyor Lluís Puig i Gordi com a director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura.
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	228/2011, de 25 de gener, de cessament de la senyora Anna Solà i Arguimbau com a directora executiva de l’Institut Català de les Dones.
	DECRET
	229/2011, de 25 de gener, de cessament de la senyora Sílvia Casellas Serra com a directora de l’Institut Català de l’Adopció.
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	230/2011, de 25 de gener, de cessament de la senyora Matilde Sala i Manuel com a directora de Serveis del Departament de Benestar Social i Família.
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	DECRET
	236/2011, de 25 de gener, de nomenament del senyor Joaquim Clavaguera Vilà com a director general d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil del Departament de Justícia.
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	RESOLUCIÓ
	de 27 de desembre de 2010, per la qual es fa pública la provisió de places de personal acadèmic -lector- en règim de contractació laboral per al curs 2010-2011 (convocatòria núm. 5/2010).
	RESOLUCIÓ
	de 28 de desembre de 2010, per la qual es fa pública la provisió de places de personal acadèmic -lector- en règim de contractació laboral per al curs 2010-2011 (convocatòria núm. 5/2010).
	RESOLUCIÓ
	de 28 de desembre de 2010, per la qual es fa pública la provisió de places de personal acadèmic - Catedràtic - en règim de contractació laboral per al curs 2010-2011 (convocatòria núm. 4/2010).
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	RESOLUCIÓ
	de 9 de desembre de 2010, per la qual es fa públic el nomenament com a funcionaris/àries de carrera dels aspirants aprovats a les proves selectives per a l’ingrés a l’escala de gestió (subgrup A2), Tècnic/a de suport a la qualitat docent (convocatòria FC1
	0B846).
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	EDICTE
	de 12 de novembre de 2010, de notificació de diverses resolucions dictades en expedients de protecció de menors.
	EDICTE
	de 16 de novembre de 2010, de notificació de diverses resolucions dictades en expedients de protecció de menors.
	EDICTE
	de 1 de desembre de 2010, de notificació de diverses resolucions dictades en expedients de protecció de menors.
	EDICTE
	de 9 de desembre de 2010, de notificació de diverses resolucions dictades en expedients de protecció de menors.
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	EDICTE
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	EDICTE
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