Informació General
Entitat : Diputacio de Tarragona
Unitat : EXCEL·LENCIA CORPORATIVA
Expedient : 8004330008-2017-0001543 (Bureau Veritas Iberia, SL)
Modalitat : Serveis
Procediment : Contracte Menor
Tramitació : Ordinària
Data Publicació : 02 - 05 - 2017
Objecte : Avaluació EFQM Premium Àrea de CiQ de la Diputació de Tarragona, consistent a: Recepció i estudi de
la documentació de la organització. Avaluació de la memòria descriptiva per part de cadascun dels integrants de
l equip avaluador extern i identificació dels punts forts i les àrees de millora. Reunió de l equip avaluador prèvia a
la visita a l organització. Visita de comprobació per l equip avaluador. Elaboració i presentació de l informe al client
amb els resultats finals.

Anunci segellat electrònicament a data: 15/06/2017 8:55:54. Document de caràcter informatiu.

Dades Particulars
Termini de presentació de Ofertes/sol·licituds :
- Inici del termini : 02 - 05 - 2017 09:00
- Fi del termini : 12 - 05 - 2017 14:00
Forma d'adjudicació :
Valor Estimat sense impostos: 12.000,00 €
Import licitació amb impostos : 14.520,00 €
Import licitació sense impostos : 12.000,00 €
Més informació : Bàrbara Egea Oliver begea@dipta.cat 977296666

Dades de l'adjudicació
Descripció : Avaluació EFQM Premium Àrea de CiQ de la Diputació de Tarragona, consistent a: Recepció i estudi
de la documentació de la organització. Avaluació de la memòria descriptiva per part de cadascun dels integrants
de l equip avaluador extern i identificació dels punts forts i les àrees de millora. Reunió de l equip avaluador prèvia
a la visita a l organització. Visita de comprobació per l equip avaluador. Elaboració i presentació de l informe al
client amb els resultats finals.
Adjudicatari : (B28205904)Bureau Veritas Iberia, SL
Data Adjudicació : 14 - 06 - 2017
Import amb impostos : 11.616,00 €
Import sense impostos : 9.600,00 €
Mitjà de publicació de l'anunci de licitació : Perfil del Contractant
Lots :
[ Adjudicat ] Avaluació EFQM Diputació de CiQ

Documents
Nom
[Anunci d'adjudicació] 001002CODICE_CAN.xml

Petjada electrònica
(Algorisme SHA1 base64)
2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwk=

Nom

Anunci segellat electrònicament a data: 15/06/2017 8:55:54. Document de caràcter informatiu.

[Decret Adjudicació 2017-186 de 14 de juny de 2017]
001001DAR_CA.pdf

Petjada electrònica
(Algorisme SHA1 base64)
6q1viyd0cKV8A1ErmDcN0qkgaZc=

