Transparencia

Contratación de produtos e servizos
pola Unión de Cooperativas ESPAZO COOP
Obxeto

Empresa que
executa

Prazo
execución

Servizo de auditoría das
contas anuais de Unión de
Cooperativas EspazoCoop
correspondentes ao
exercicio que se peche entre
o 1 de xaneiro
de 2017 e o 31 de decembro
de 2017, abarcando por
tanto un período de 1 ano

A3M Auditores &
Consultores del Noroeste,
S.L.

A emisión do informe e a súa 4.100,00 €
entrega á entidade
realizarase de forma que o
informe poida
cumprir coa finalidade para a
que é contratada a auditoría
de contas, tendo como límite
a data da convocatoria para
a aprobación das contas
anuais pola Asamblea

Servizo de impartición, por
lotes, da Teleformación
Cooperativa incluída na
programación de formación
da Unión de Cooperativas
Espazocoop no marco da
Rede Eusumo.

Lote I: Cidadanía,
S.Coop.Galega

Até o 25 de setembro de
2018

Lote I: 10500,00 €

Servizo de auditoría externa
para o Proxecto Laces
(Programa Interreg V
España-Portugal, POCTEP)

A3M Auditores &
Consultores del Noroeste SL

Entre xaneiro de 2018 e
decembro de 2019

2.750 €

Aquí

Deseño e elaboración da
páxina web de Aces-Galicia

Triwus s. coop. galega

Entre marzo e abril de 2018

618,80 €

Adxudicación tras
comparativa entre catro
propostas presentadas

Servizo de asesoramento
xurídico especializado no
ámbito educativo para
cooperativas de ensino
asociadas a EspazoCoop

Rodríguez y Vilas CB

Indefinido

4.500 €

Aquí

Xeración e dinamización de
canle temática a través de
RRSS para dinamización da
economía social no sector
TIC

Maos s. coop. galega

Estudo de situación da
economía social e solidaria
do municipio de Pontevedra

Nova Works Consulting
s. coop. galega

Lote II: Tagen Ata,
S.Coop.Galega

Importe

Acta resolución
adxudicación
Aquí

Aquí

Lote II: 15750,00 €

* Pasado o primeiro ano do contrato
calquera das partes poderá resolvelo
avisando con tres meses de
antelación.

Manual práctico para a
Xedega s. coop. galega
transformación de empresas
mercantís en empresas de
economía social

Entre outubro e o 24 de
decembro de 2017

5.000 €

Entre agosto e 30 decembro
de 2017

4.800 €

Entre agosto e o 30 de
setembro de 2017

4.000 €

Aquí
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