Informació General
Entitat : Diputacio de Tarragona
Unitat : COMUNICACIÓ
Expedient : 8004330008-2021-0009780 (TECHFRIENDLY S.L.)
Objecte : El servei de consultoria i assessorament en la tramitació de les ajudes articulades, en el Fons
Europeus inclosos dins del pla de recuperació i resilència (NEXT GENERATION EU) .
Modalitat : Serveis
Procediment : Obert
Forma d'adjudicació : Pluralitat de Criteris
Tramitació : Ordinària
Import licitació sense impostos : 110.400,00€
Import licitació amb impostos : 133.584,00€
Data Publicació : 14 - 07 - 2021
Termini de presentació de ofertes :
- Inici del termini : 14 - 07 - 2021 09:30
- Fi del termini : 02 - 08 - 2021 14:00
Data obertura Ofertes : 11 - 08 - 2021
C.P.V. :
[ 72224000 ] Servicios de consultoría en gestión de proyectos.

Comunicació segellat electrònicament a data: 13/10/2021 8:54:56.

Dades de l'adjudicació
Descripció : El servei de consultoria i assessorament en la tramitació de les ajudes articulades, en el Fons
Europeus inclosos dins del pla de recuperació i resilència (NEXT GENERATION EU) .
Adjudicatari : (B95886206)TECHFRIENDLY S.L.
Data Adjudicació : 13 - 10 - 2021
Termini de Formalització : Màxim de cinc dies naturals des del següent a aquell en que l'adjudicatari hagi
rebut el requeriment a aquest efecte, una vegada transcorregut el termini de quinze dies hàbils des que
es remeti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats sense que s'hagués interposat recurs que
comporti la suspensió de la formalització del contracte
Import amb impostos : 133.584,00€
Import sense impostos : 110.400,00€
Mitjà de publicació de l'anunci de licitació : BOP-Perfil del Contractant
Avantatges de l'oferta adjudicatària : Oferta econòmicament més avantatjosa segons els criteris
establerts en el plec
Lots :
[ Adjudicat ] Assistència tècnica en el marc del Next Generation
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[Anunci d'adjudicació] 001001CODICE_CAN.xml
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