SOL·LICITUD D’OFERTA

1.- DADES GENERALS DE L’ACCIÓ FORMATIVA
1.1. DADES GENERALS DEL PROGRAMA / ACCIÓ :
PROGRAMA: TREBALL ALS BARRIS 2021.CASA D’OFICIS “Fem barris sostenibles”
DENOMINACIÓ DE LES ESPECIALITATS FORMATIVES: Polimanteniment d’edificis i
Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes
COL·LECTIU: Joves sense/amb el GESO entre 16 i 29 anys
CONTINGUTS FORMATIUS:

Generals: mòduls de formació professional bàsica, mòduls de formació general,
mòdul de formació complementària de reforç i aprofundiment, mòdul de formació
bàsica en riscos laborals, mòdul de creixement personal, tutories individualitzades i
grupals
HORES TOTALS: 1800 hores (900 h de formació teòrica pràctica i 900 h de contracte de
formació amb l’Ajuntament).
DATA D’EXECUCIÓ: 8 de novembre de 2021 a 29 d’octubre de 2022.
HORARI: de dilluns a divendres en horari de matí entre les 7:45 hores i les 15:15 hores
NOMBRE TOTAL ALUMNES: 20

1.2. DADES ESPECÍFIQUES DE LA SOL·LICITUD DE L’OFERTA
-

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE: Vestuari de treball (especialitats de
Polimanteniment d’edificis i d’Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes), i
equips de protecció individual per a 26 participants (*)

(*) per a 20 participants inicialment i la resta, fins arribar als 26, depèn de les noves
altes que poden haver-hi.
-

Característiques de la serigrafia:
o SERIGRAFIA GRAND A UNA TINTA “CASA D’OFICIS 2021:FEM BARRIS
SOSTENIBLES” + 4 logos petits) per a samarretes, dessuadores i armilles
reflectants.
Lloc: esquena.
Mesures: 30 cm. x 20 cm.
o

SERIGRAFIA GRAND ESPECIAL A UNA TINTA “CASA D’OFICIS 2021:FEM BARRIS
SOSTENIBLES” + 4 logos petits) per a jaquetes.
Lloc: esquena.
Mesures: 30 cm. x 20 cm.

o

SERIGRAFIA PETITA A UNA TINTA (LOGO AJUNTAMENT DE VILADECANS) per a
samarretes, dessuadores i armilles reflectants.
Lloc: pit esquerre.
Mesures: 10 cm. x 7 cm.

o

SERIGRAFIA PETITA ESPECIAL
VILADECANS) per a jaquetes.
Lloc: pit esquerre.
Mesures: 10 cm. x 7 cm.

A

UNA

TINTA

(LOGO

AJUNTAMENT

DE

-

DADES PREVISTES DE LLIURAMENT DE MATERIAL: Entrega immediata per a 20
participants a partir del 3 de desembre de 2021.

-

VIGÈNCIA DEL CONTRACTE: Des de 29 de novembre de 2021 fins 29 d’octubre
de 2022.

2.- DADES ECONÒMIQUES:
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ TOTAL: 4370,15 € (21 % IVA inclòs)

ACCIÓ FORMATIVA CASA D’OFICIS 2021
Concepte
Quantitat
Pantalons cotó + poliester (resistents), 270 GR., multi
26
butxaques, blau marí resistents
Pantalons cotó+poliester (resistents), 270 GR., multi
26
butxaques, verd resistents
Samarretes Value Weight Fruit, 100% cotó, blau marí i
25 + 25
verd – SERIGRAFIA
Dessuadora clàssica, 50% cotó-50% polièster, coll rodó,
25 blau + 25 verd
blau marí i verd - SERIGRAFIADA
Jaqueta Softshell Horizon negre, impermeable i
22
transpirable
Armilla reflectant sense màniga – SERIGRAFIADA
26
Parell de botes de seguretat de pell, amb sivella,
capdavantera
i
plantilla
d’acer,
antiestàtiques,
antilliscants, sola resistent al calor, i tancament de
26
cordons, hidrofugada. Talles variades a especificar en
el moment de la compra.
Zapatilla ratio soroco ll nº 42,5 i 43 800A160
1+1
Guants de polièster recoberts de PU sense costures Aprox. 10 paquets de
(Modelo SAFETOP faether task G170b o similar)
20 unitats
Guants antitall per a motoserra o similars.
4
Guants de nitril reutilitzables, palmell i dits recoberts.
Aprox. 4 paquets de 15
Puny de punt (SOFT CATCH). Talles variades a
unitats
especificar en el moment de la compra.
Guants de cuir, pell de vaca. Talles variades a Aprox. 4 paquets de 15
especificar en el moment de la compra.
unitats
Guants de goma fitosanitaris Talla 8
2
Guants de goma fitosanitaris Talla 10
2
Guants de goma fitosanitaris Talla 12
2
Ulleres de protecció per impactes, amb protecció lateral
10
clares
Ulleres de protecció amb ventilació
2
Gorra de protecció solar ( verda i blau marí)
13 + 13
Mascaretes homologades FFP2
Aprox. 10 paquets de
20 unitats
Protectors auditius tipus auriculars
24
Cinturó per funda de les tisores de jardineria
10
Serigrafia petita (escut Ajuntament de Viladecans) a 1
tinta, per a samarretes, dessuadores i armilles
130
reflectants
Serigrafia gran a l’esquena CASA D’OFICIS 2021:
“FEM BARRIS SOSTENIBLES” + 4 logos petits a 1 tinta,
130
per a samarretes, dessuadores i armilles reflectants

Pantalla gran serigrafia
Pantalla petita serigrafia
Protector antimosquits pulverizador (AUTAN)
Tapon auditivo fit basic steelpro 404A17
Crema solar factor 50 (DELIAL o similar)

1
1
26
20
26

(*) El preu total de la licitació (4370,15 euros) correspon a la totalitat del
productes a subministrar. L’import total a facturar estarà condicionat al nombre
d’alumnes que finalment es donin d’alta als dos mòduls formatius.
(*) Donada la situació d’excepcionalitat i d’especial protecció de la salut, els
tallatges dels Equips de Protecció Individual –incloses les botes de seguretathauran de ser preses per l’empresa guanyadora de la licitació al centre de Promoció
econòmica de la ciutat de Viladecans, Can Calderon, C/Andorra 64.

El material que ho requereixi ha de ser homologat i amb garantia de qualitat.
3.- DADES DE SELECCIÓ DE LA MILLOR OFERTA:
Criteris de valoració de les ofertes:
El criteri a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposta més
avantatjosa serà la millor oferta en relació al preu i a les condicions detallades a
l’anunci licitació
4.- DOCUMENTACIÓ
L’OFERTA:

OBLIGATÒRIA

A

PRESENTAR

JUNTAMENT

AMB

Per poder valorar l’oferta serà necessari que es presenti la documentació que es relaciona a
continuació DEGUDAMENT SIGNATS:



Declaració de responsable
Proposta econòmica

5.- TERMINI MÀXIM PER A LA PRESENTACIÓ DE LES OFERTES:
L’oferta degudament signada i la documentació obligatòria a presentar
telemàticament a través del Perfil del Contractant de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Viladecans: http://www.viladecans.cat/ca/seu-electronica fins el
divendres 26 de novembre de 2021 a les 12 hores.
Per a qualsevol consulta us podeu adreçar al Centre de Promoció Econòmica i Serveis
a les empreses Can Calderon i demanar per la Raquel Orrego Bernal, trucant al
telèfon 93 635 18 04.

