Informació General
Entitat : Diputacio de Tarragona
Organisme : DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS HUMANS
Expedient : 8004330008-2019-0010010 (CALAFAT, SA)
Objecte : Impartir tres cursos teoricopràctics de conducció segura per controlar el vehicle davant de
situacions de risc, realitzar una conducció segura per minimitzar riscos, conèixer el funcionament dels
sistemes de seguretat i actuar en cas d’accident. Comprèn: a) 3 edicions d’una durada de 8 hores
cadascuna (a concretar amb l’empresa que realitza l’activitat dins del termini d’execució). b) 12 alumnes per
edició. c) Un vehicle per cada dos alumnes. d) Transport d’anada i tornada dels treballadors de Tarragona a
les instal·lacions. e) Coffee-break i dinar pels assistents. f) Certificat d’assistència i aprofitament per aquells
treballadors que hagin superat satisfactòriament l’activitat formativa, incorporant la descripció de l’activitat
formativa per donar compliment al RD 1215/97.
Modalitat : Serveis
Procediment : Contracte Menor
Tramitació : Ordinària
Import licitació sense impostos : 7.000,00€
Import licitació amb impostos : 8.470,00€
Data Publicació : 02 - 07 - 2019
Termini de presentació de ofertes :
- Inici del termini : 02 - 07 - 2019 09:00
- Fi del termini : 12 - 07 - 2019 12:00
C.P.V. :
[ 79632000 ] Servicios de formación de personal.

Comunicació segellat electrònicament a data: 31/07/2019 12:39:54.

Dades de l'adjudicació
Descripció : Impartir tres cursos teoricopràctics de conducció segura per controlar el vehicle davant
de situacions de risc, realitzar una conducció segura per minimitzar riscos, conèixer el funcionament
dels sistemes de seguretat i actuar en cas d’accident. Comprèn: a) 3 edicions d’una durada de 8 hores
cadascuna (a concretar amb l’empresa que realitza l’activitat dins del termini d’execució). b) 12 alumnes per
edició. c) Un vehicle per cada dos alumnes. d) Transport d’anada i tornada dels treballadors de Tarragona a
les instal·lacions. e) Coffee-break i dinar pels assistents. f) Certificat d’assistència i aprofitament per aquells
treballadors que hagin superat satisfactòriament l’activitat formativa, incorporant la descripció de l’activitat
formativa per donar compliment al RD 1215/97.
Adjudicatari : (A08349359)CALAFAT, SA
Data Adjudicació : 31 - 07 - 2019
Import amb impostos : 7.744,00€
Import sense impostos : 6.400,00€
Mitjà de publicació de l'anunci de licitació : Perfil del Contractant
Lots :
[ Adjudicat ] Curs de conducció segura

Documents
Nom
[Anunci d'adjudicació] 001001CODICE_CAN.xml
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