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mediambient@eivissa.org

1. Objecte del contracte

És objecte del contracte la senyalització marítima de la zona de la badia de Talamanca 
afectada per l'emissari de la depuradora d'Eivissa, segons projecte bàsic d'abalisament 
incorporat com a annexe, per tal de delimitar una zona de restricció dels fondejos, 
evitant  les  ruptures  de  l'emissari  submarí  per  aquesta  causa.  (CPV:  45316213-1 
Instalación  de  equipos  de  balizamiento y  63724310-6   Servicios  de  balizado  con 
boyas)

2. Necessitats a satisfer

El  subministrament  de  les  boies  de  senyalització  definides  al  projecte   bàsic 
d'abalisament incorporat com a annexe i la seva instal·lació conforme a la distribució i 
els criteris establerts al projecte bàsic esmentat.

3. Preu del contracte

El  pressupost  màxim de licitació  és de 27.512,80 € (IVA no inclòs).  El  pressupost 
màxim IVA inclòs seria de 33.290,49 €.

Els pressupost detallat del contracte es troba recollit al document núm. 3 del  projecte 
bàsic d'abalisament incorporat com a annexe.

4. Obligacions del contractista

El contractista quedarà obligat a subministrar el nombre i tipologia de boies definides al 
projecte bàsic d'abalisament i a la seva instal·lació mitjançant el sistema de fondeig 
definit  al  projecte  o  similar,  garantint  la  mínima  afecció  sobre  les  praderies  de 
posidònia  oceànica  presents  a  la  badia,  distribuint-les  segons  la  planimetria  i  les 
coordenades recollides al projecte.

Per a portar a terme la instal·lació de l'abalisament es requereix:

 Inspecció  submarina  per  verificar  el  traçat  de  l'emissari  submarí  i 
caracterització del fons marí amb la finalitat de constatar l'adequació dels sistema de 
fondeig seleccionat.

 Col·locació dels anclatges.

 Col·locació del sistema de fondeig.

Regidoria de Mobilitat i Medi Ambient,



5. Termini d'execució

El  termini  per  al  subministrament  i  instal·lació  de  l'abalisament  s'estima  en  dues 
setmanes.

A Eivissa,

LA TÈCNICA DE MEDI AMBIENT

(document signat electrònicament al marge)
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