Àmbit de Promoció de la Ciutat
Serveis de Formació i Ocupació

ANUNCI DE LICITACIÓ
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Viladecans. c/ Jaume Abril, núm. 2, CP-08840
Viladecans (Barcelona). Tel: 936 351 800 i Fax: 936 37 41 40.
b) Dependència que tramita l’expedient: Àrea d’Empreses, Innovació i Ocupació /
Servei formació i ocupació
c) Obtenció de documentació i informació: www.viladecans.cat (Seu Electrònica /
Perfil del Contractant)
1. Dependència: Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les Empreses
Can Calderon.
2. Domicili: C/ Andorra, 64.
3. Localitat i codi postal: Viladecans 08840
4. Telèfon: 936 351 804 (Ext. 8655)
5. Correu electrònic: formacio@viladecans.cat
6. Adreça d’internet del perfil del contractant: www.viladecans.cat/Seu
Electrònica/Perfil del Contractant (http://seu.viladecans.cat)
7. Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins el divendres 26
de novembre de 2021 a les 12.00 hores.
d) Número d’expedient: 49/2021/CMSUBM2
2. Objecte del contracte
a) Tipus: Contracte administratiu de subministrament.
b) Descripció: Compra del vestuari i dels equips de protecció individual de
seguretat per a les persones participants de les especialitats de
Polimanteniment d’edificis i Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes
del projecte de Casa d’Oficis 2021, de conformitat amb l’establert a la
Sol·licitud d’oferta.
c) Lloc d’execució: Viladecans 08840.
d) Termini d’execució: des de 26 de novembre de 2021 fins 29 d’octubre de 2022.
e) CPV: 18110000-3 Indumentària de treball
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Contracte menor
Als efectes de donar la màxima difusió, el present procediment de contractació es
publica mitjançant anunci al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Viladecans.
4. Pressupost base de licitació:
L’import total del pressupost de licitació és de: 4.370,15 € (IVA inclòs), d’acord amb el
següent detall:

Àmbit de Promoció de la Ciutat
Serveis de Formació i Ocupació

Import sense IVA:
IVA (21%):

3.611,70 €
758,45 €

5. Garanties exigides
a) Provisional: queda dispensada
b) Definitiva: queda dispensada
6. Documents obligatoris a presentar pel contractista
a) Declaració responsable de contractes menors
b) Proposta econòmica
6. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins el 26 de novembre de 2021 a les 12.00 hores
b) Modalitat de presentació i documentació a presentar: la que ressenya a la
Sol·licitud d’oferta
c) LLoc de presentació: www.viladecans.cat/Seu Electrònica/Perfil del Contractant
(http://seu.viladecans.cat)
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:del 26
de novembre de 2021 fins al 29 d’octubre de 2022
7. Altres informacions
Les que es ressenyen a la Sol·licitud d’oferta per a l’Acció formativa.

Viladecans, 17 de novembre de 2021

