Servicio de organización, coordinación y impartición de dos
programas de inmersión lingüística a lo largo del verano 2017
Datos generales
Órgano de contratación: Conselleria d'Educació i Universitat
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinaria
Núm. de expediente: CONTR 2017 1885
CPV: 80400000 - Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
Presupuesto de licitación (IVA excluido): 178.057,85 Euros
IVA: 37.392,15 Euros
Presupuesto de licitación (IVA incluido): 215.450,00 Euros
Lotes: LOT 1 Curs intensiu d'immersió en llengua anglesa a l'estranger, adreçat a alumnes de primer de
batxillerat de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
LOT 2 Programa d'acompanyament escolar en llengua anglesa, adreçat a alumnes del segon cicle d'educació
primària de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Presupuesto de gasto máximo de todos los lotes (IVA excluido): 178.057,85 Euros
IVA: 37.392,15 Euros
Presupuesto de gasto máximo de todos los lotes (IVA incluido): 215.450,00 Euros
Canon para la Administración: 0,00
Valor estimado del contrato: 178.057,85 Euros
Duración del contrato: Desde el 01/07/2017 hasta el 31/08/2017
Lugar de ejecución: España, ES53 Illes Balears

Documentación general
Pliego de cláusulas administrativas particulares (application/x-download de 527KB)
Pliego de prescripciones técnicas/proyecto (application/x-download de 272KB)
Mesa de Contratación (application/x-download de 125KB)

Fechas de interés
Fecha límite de obtención de documentos e información: 19/06/2017
Fecha límite de presentación de ofertas: 19/06/2017 a las 14.00 horas

Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

Servei d'organització,coordinació i impartició de dos programes
d'immersió lingüística en llengua anglesa durant l'estiu 2017
Dades generals
Òrgan de contractació: Conselleria d'Educació i Universitat
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2017 1885
CPV: 80400000 - Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 178.057,85 Euros
IVA: 37.392,15 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 215.450,00 Euros
Lots: LOT 1 Curs intensiu d'immersió en llengua anglesa a l'estranger, adreçat a alumnes de primer de batxillerat
de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
LOT 2 Programa d'acompanyament escolar en llengua anglesa, adreçat a alumnes del segon cicle d'educació
primària de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA exclòs): 178.057,85 Euros
IVA: 37.392,15 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA inclòs): 215.450,00 Euros
Cànon per a l'Administració: 0,00
Valor estimat del contracte: 178.057,85 Euros
Durada del contracte: Des del 01/07/2017 fins el 31/08/2017
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general
Plec de clàusules administratives particulars (application/x-download de 527KB)
Plec de prescripcions tècniques/projecte (application/x-download de 272KB)
Mesa de Contractació (application/x-download de 125KB)

Dates d'interès
Data límit d'obtenció de documents i informació: 19/06/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 19/06/2017 a les 14.00 h

Este documento no es el documento sellado, al cual puede accederse a través del icono, pero contiene, a título meramente informativo, la
misma información que ha sido sellada.

