
 

Contractació
Pública

Contractació dels serveis d'una empresa de treball temporal (ETT) per a la
formalització de contractes de posada a disposició de personal per a les noves
necessitats de les explotacions de Turisme i Muntanya mitjançant un acord de
preus en forma de coeficient a aplicar sobre el cost salarial de personal. (PO43/18)

Publicació d'enllaços

Contractació dels serveis d'una empresa de treball temporal (ETT) per a la formalització de contractes de
posada a disposició de personal per a les noves necessitats de les explotacions de Turisme i Muntanya

mitjançant un acord de preus en forma de coeficient a aplicar sobre el cost salarial de personal. (PO43/18)

812.896,40 € sense IVA 983.604,64 € IVA inclòs (21,00%)

2 anys

Catalunya

26/10/18 14:00 h

L'obertura de la Proposició Econòmica es durà a terme en sessió pública el dia 8 de novembre de 2018 a les 12:00 hores
a les oficines d'FGC.

912.896,40 € sense IVA

No

Sí

NoEs preveuen modificacions als plecs:

Contracte harmonitzat:

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la prestació:

 

Descripció de l'esmena:

Compra d'innovació:

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

CONTR/2018/331

Ordinari

Serveis

Altres serveis

Obert

No

Dades del contracte



No

27/12/18

19/02/19

4

MANPOWER TEAM EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, SA
Espanya

855.924,80 € amb IVA
707.375,87 €

 - 26/02/19Accés al DOUE

PDFContracte PO43-18 FGC signat.pdf

 

DOUE:

Import sense IVA:
Import:
Nacionalitat:
Denominació:

Dades de l'empresa adjudicatària:

Número d'ofertes rebudes:

Data de formalització del contracte:

Data d'adjudicació del contracte:

Es compra innovació:

NoReserva social:

Data de publicació:

 Dades de la formalització

26/07/19 14:40 h

Documentació

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90985-2019:TEXT:ES:HTML
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