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Concursos i anuncis

INSTITUT CATALÀ DE RECERCA DE L’AIGUA

ANUNCI

de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, sobre contractació d’un subministra-
ment.

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Català de Recerca de l’Aigua - ICRA
b) Número d’expedient: 10518

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Subministrament i instal·lació d’una Planta Pilot BRM 

(Bioreactor de membranes) pel tractament d’aigües residuals.
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): TRENTA MIL EUROS (30.000 €). Projecte 

cofinançat pel MICINN (Ministeri de Ciència i Innovació).

5. Garantia
a) Provisional: NOU CENTS EUROS (900 €)
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: 27/09/2010 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: 19/10/2010 a les 09:00h en acte públic.
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10. Despeses d’anuncis
Seran a càrrec de l’adjudicatari.

Girona, 31 d’agost de 2010

IVÁN SÁNCHEZ TOLOSA

Gerent

PG-276043 (10.244.023)
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