Annex 3
Quadre de quanties, mitjans d’informació d’anunci de licitació i terminis de presentació d’ofertes
*

Procediment negociat sense
publicitat per raó de la quantia o
per causes recollides als articles
154 a 159 que determinen
l’adjudicació a un únic
contractista
TIPUS

Contracte menor
(art. 122)

Procediment negociat amb
publicitat
(Arts. 147 a 150)

Anunci obligatori
Perfil de contractant
Perfil de contractant
(art. 126)

OBRES

SERVEIS

SUBMINISTRAMENTS

-18.0000 euros
(-20.880)

-18.000 euros
(-20.880)

Adjudicació a l’oferta econòmicament
més avantatjosa
Adjudicació al preu més baix

Anunci facultatiu
BOIB/BOE/DOUE
(art. 126)

-50.000 euros
(-58.000)

Procediment obert/restringit o diàleg
competitiu

Anunci obligatori:
Perfil de contractant i BOIB
Anunci facultatiu:
BOE/DOUE
(art. 126)

+50.000 euros fins a
200.000
(+58.000 euros fins a 232.000)

+200.000 euros fins a
1.000.000
(232.000 euros fins a
1.1160.000)

+1.000.000
(+1.160.000)
fins a 5.150.000
(fins a 5.974.000)

+18.0000 euros fins a 60.000
(+20.880 euros fins a
69.600)

+60.000 euros fins a
100.000
(+69.600 fins a
116.000)

+100.000
(+116.000)
fins a 133.000 (ad. general)
(154.280 ad. general)
fins a 206.000 (resta)
(238.960 resta)

+18.0000 euros fins a 60.000
(+20.880 euros fins a
69.600)

+60.000 euros fins a
100.000
(+69.600 fins a
116.000)

+100.000
(+116.000)
fins a 133.000 (ad. general)
(154.280 ad. general)
fins a 206.000 (resta)
(238.960 resta)

* Les quanties reflectides en aquest quadre són sense IVA. Entre parèntesis les quanties amb IVA.
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Annex 3
Quadre de quanties, mitjans d’informació d’anunci de licitació i terminis de presentació d’ofertes
*

Regulació harmonitzada

Anunci obligatori:
Perfil de contractant
BOE i DOUE
(art. 126)

TIPUS

Termini de presentació d’ofertes
(art. 143)

Quanties: ordre EHA/3875/2007 de 27 de desembre
(correcció d’errors de 4 de febrer de 2008)

OBRES

SERVEIS

SUBMINISTRAMENTS

o
o

A partir de 5.150.000 euros
(a partir de 5.974.000 euros)

Categories 1 a 16 de l’annex II de la LCSP:
o 133.000 (ad. general)
o (154.280 ad. general)
o 206.000 (resta)
o (238.960 resta)

o
o
o
o

133.000 (ad. general)
(154.280 ad. general)
206.000 (resta)
(238.960 resta)

o

o

Anunci previ:
Mínim: 36 dies.
Sense anunci previ:
Mínim: 52 dies.

o

Aquest termini es podrà reduir en 5 dies quan
s’ofereixi accés per mitjans electrònics als plecs i a
la documentació complementària.

o

Els terminis es reduiran en 7 dies quan els anuncis es
preparin i s’enviïn per mitjans electrònics o
telemàtics. Aquesta reducció podrà sumar-se, si
escau, a la de 5 dies prevista a l’apartat anterior.

* Les quanties reflectides en aquest quadre són sense IVA. Entre parèntesis les quanties amb IVA.
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Terminis mínims de presentació d’ofertes en els casos de procediments de contractació amb publicitat

TIPUS

TERMINIS

OBRES

26 dies

SERVEIS

15 dies

SUBMINISTRAMENTS

15 dies
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