Informació General
Entitat : Diputacio de Tarragona
Unitat : OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
Expedient : 8004330008-2020-0012680
Objecte : Disseny, creació, impartició, seguiment d’assistència i coordinació amb personal tècnic de 5
formacions d’autoocupació per a joves de 16 a 29 anys, una formació específica en elaboració de cervesa
artesanal i una formació específica en videoart i disseny de videojocs.
Modalitat : Serveis
Procediment : Obert
Forma d'adjudicació : Pluralitat de Criteris
Tramitació : Ordinària
Import licitació sense impostos : 66.446,29€
Import licitació amb impostos : 80.400,00€
Data Publicació : 14 - 05 - 2021
Termini de presentació de ofertes :
- Inici del termini : 14 - 05 - 2021 11:00
- Fi del termini : 31 - 05 - 2021 14:00
Data obertura Ofertes : 02 - 06 - 2021
C.P.V. :
[ 80500000 ] Servicios de formación.
Lots

Comunicació segellat electrònicament a data: 14/05/2021 12:06:14.

Descripció

C.P.V. :

Import amb Impostos

Import sense impostos

Lot 1.- Disseny,
79632000 : Servicios de
creació i docència del
formación de personal.
programa de formació
en autoocupació i cultura
emprenedora, adreçada
a joves de 16 a 29
anys i que s’impartirà
a la població de Sant
Jaume dels Domenys,
a la comarca del Baix
Penedès.

6.000,00€

4.958,68€

Lot 2.- Disseny,
79632000 : Servicios de
creació i docència del
formación de personal.
programa de formació
en autoocupació i cultura
emprenedora, adreçada
a joves de 16 a 29 anys
i que s’impartirà a la
població de Falset, a la
comarca del Priorat.

6.000,00€

4.958,68€

Lot 3.- Disseny,
79632000 : Servicios de
creació i docència del
formación de personal.
programa de formació
en autoocupació i cultura
emprenedora, adreçada
a joves de 16 a 29 anys
i que s’impartirà a la
població de Gandesa, a

6.000,00€

4.958,68€
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Descripció
la comarca de la Terra
Alta.

C.P.V. :

Import amb Impostos

Import sense impostos

Lot 4.- Disseny,
79632000 : Servicios de
creació i docència del
formación de personal.
programa de formació
en autoocupació i cultura
emprenedora, adreçada
a joves de 16 a 29
anys i que s’impartirà
a la població de Santa
Coloma de Queralt, a la
comarca de la Conca de
Barberà.

6.000,00€

4.958,68€

Lot 5.- Disseny,
79632000 : Servicios de
creació i docència del
formación de personal.
programa de formació
en autoocupació i cultura
emprenedora, adreçada
a joves de 16 a 29 anys
i que s’impartirà a la
població de La Galera, a
la comarca del Montsià.

6.000,00€

4.958,68€

Lot 6.- Disseny,
79632000 : Servicios de
creació i docència
formación de personal.
del programa de
formació en Elaboració
i comercialització de
cervesa artesana,
adreçada a joves de 16 a
29 anys i que s’impartirà
a la població de Santa
Coloma de Queralt, a la
comarca de la Conca de
Barberà.

27.250,00€

22.520,66€

Lot 7.-Disseny, creació i 79632000 : Servicios de
docència del programa
formación de personal.
de formació en Videoart
i disseny de videojocs,
adreçada a joves de 16 a
29 anys i que s’impartirà
a la població de La
Galera, a la comarca del
Montsià.

23.150,00€

19.132,23€

Documents
Nom

Petjada electrònica
(Algorisme SHA1 base64)

[Composició de la mesa de contractació] Composició de la mesa
de contractació_01_v01_CA.pdf

x2qwxM/3DOEJt3Rpqv5HdQ2c44Y=

[Plec de clàusules administratives] Plec de clàusules
administratives_01_v02_CA.pdf

cownj+tpD4vxwvw4j0k0A8+NrO0=
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[Memòria justificativa de la necessitat de contractar] Memòria
justificativa de la necessitat de contractar_01_v05_CA.pdf

OFJYgCwlUGCwx8kTxGoe3tU6igY=

[Resolució Aprovació de l'expedient i Despesa] Resolució
Aprovació de l'expedient i Despesa_01_v01_CA.pdf

rutR4cTcANl2blPOrkW2AaKfWTw=

[Anunci de Licitació en el Perfil del Contractant] Anunci de
Licitació en el Perfil del Contractant_01_v01_OE.pdf

5xmO92L6lDTQ6BC6tOv512klvfA=

[Plec de prescripcions tècniques] Plec de prescripcions
tècniques_01_v02_CA.pdf

z6mgQ0Qy/J5XuRuxYZ9qlMsC4e0=

[Anunci de Licitació] 001001CODICE_CN.xml

gu7XUyfXBTB98JNen6UMAULFK+s=

