SOL·LICITUD OFERTA CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE
ROBA DE TREBALL I EQUIPAMENT PER AL PERSONAL LABORAL TEMPORAL
PARTICIPANT EN ELS PROGRAMES ENFEINAT I TREBALL I FORMACIÓ
PROMOGUT PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Subministrament de :
Sol·licitud d’oferta contracte menor de subministrament de roba de treball i
equipament per al personal laboral temporal que haurà de formar part en el marc
del programa ENFEINA’T, promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

CPV: 18100000-0
Destinació:
PATRONAT MUNICIPAL D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET, amb
càrrec a la partida 02.241.22104 “Vestuari i EPIS” del vigent Pressupost del
Patronat Municipal d’Ocupació.

Descripció:

 10 peons de suport de manteniment i 4 peons de paleta
- 1 botes de seguretat
- 2 pantalons color blau marí amb franja reflectant
- 2 polos de màniga curta color blau marí amb franja reflectant
- 2 polos de màniga llarga color blau marí amb franja reflectant
- 1 polar color blau marí amb franja reflectant
- 1 impermeable de color blau d’una sola peça
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Vista la notificació de resolució final per part del Servei d’Ocupació de Catalunya
d’aprovació dels projectes ocupacionals ENFEINAT i TREBALL I FORMACIÓ, amb
una previsió de contractació laboral de 32 persones, entre les quals es troben
personal de neteja, pintors, paletes, jardineria i peons d’horticultura, es preveu
que cal disposar de les següents peces unitàries de roba que conformaren el seu
vestuari de treball en època d’hivern i d’estiu, i que serà el següent:
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 10 peons de neteja i 3 peons d’horticultura
- 1 botes de seguretat
- 2 pantalons color verd amb franja reflectant
- 2 polos de màniga curta color verd amb franja reflectant
- 2 polos de màniga llarga verd amb franja reflectant
- 1 polar color verd amb franja reflectant
- 1 impermeable de color verd d’una sola peça
 5 peons de pintura
- 1 botes de seguretat
- 2 pantalons de color blanc
- 2 polos de màniga curta de color blanc
- 2 polos de màniga llarga de color blanc
- 1 polar de color blanc
- 1 impermeable d’una sola peça
Preu màxim de licitació: 5.450,00€ (IVA inclòs), per a un total de 32 persones.
Essent d’aplicació d’IVA el 21%.
Aplicació Pressupostària: 02.241.22104

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Treballs a realitzar
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L’empresa adjudicatària d’aquest servei s’encarregarà de:
Subministrar les peces de roba de treball previstes en aquesta sol·licitud amb les
talles que se’ls hi facilitarà, i lliurar-les al Patronat Municipal d’Ocupació de
l’Ajuntament de Ripollet (c/ Sant Sebastià, nº 26), en un temps no superior a 5
dies hàbils o en tot cas, en el temps previst que sigui encomanat en el moment
de l’adjudicació objecte del contracte. El vestuari previst per els peons de suport
de manteniment (10 persones) s’haurà de servir abans del 29 de novembre de
2019 i la resta (22 persones: peons de paleta, neteja, pintors i horticultura)
s’hauran de servir durant la tercera setmana de desembre de 2019.
Les despeses de lliurament i transport aniran incloses dins del preu màxim de
licitació.
(*) L’incompliment de les característiques tècniques requerides donarà lloc a la
desestimació de l’oferta.

3. DURADA DEL CONTRACTE:
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És de 2 mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acord
d’adjudicació.

4. CONDICIONS DE LA REALITZACIÓ DEL SERVEI:
L’empresa/entitat ha d’incloure en el pressupost:
- El preu del vestuari estimat per persona i el total per a 10 usuaris.
- El preu de les despeses derivades de lliurament i transport.
- El temps estimat de lliurament del vestuari demanat.
Atenent que les característiques de les prestacions venen definides
detalladament pel patronat, s’adjudicarà a l’oferta econòmicament més
avantatjosa.
5. TERMINI DE GARANTIA:
No es determina garantia en aquest contracte.
6. FACTURACIÓ:
De conformitat amb el que disposa la legislació vigent, la factura que contempli
la prestació total del servei es presentarà per mitjans electrònics en la plataforma
e-Fact: https://www.ripollet.cat/asp/content.asp?id=21680

Oficina comptable: 12345
Òrgan Gestor: 56789
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Unitat Tramitadora: 91011
ID: 1038

La factura detallarà el subministrament així com tota la informació que sol·liciti
el responsable de la realització del servei i es presentarà una vegada prestats el
subministrament objecte del contracte. Es sol·licitaran 2 factures, una amb el
detall de la roba dels peons de suport de manteniment (10 persones) i un altre
amb el detall de la roba de la resta de peons (22 persones: paletes, pintors, neteja
i horticultura)

7. RESPONSABLES DEL CONTRACTE.

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
Codi Segur de Validació

3b557f1ee1ab40988f3d7fc37e49b215001

Url de validació

https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Nom: Trinidad Montero Maestra
Servei: PATRONAT MUNICIPAL D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET
Càrrec: Cap Unitat Administrativa
Contacte: C. SANT SEBASTIÀ, 26 RIPOLLET, Telèfon: 93 580 76 42
Correu electrònic de contracte: tmontero@ripollet.cat

Nom: Carmen Guirado Aguilar
Servei: PATRONAT MUNICIPAL D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RIPOLLET
Càrrec: Cap Unitat Tècnica
Contacte: C. SANT SEBASTIÀ, 26 RIPOLLET, Telèfon: 93 580 76 42
Correu electrònic de contracte: cguirado@ripollet.cat

8. CONTINGUT DE L’OFERTA

-Responsable de l’execució del servei designat pel licitador. S’hauran
d’especificar les dades de contacte de la persona o persones que mantindran la
comunicació amb el responsable del contracte que podrà sol·licitar tota la
informació necessària per conèixer l’execució del servei durant el període
contractat.
9. MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA
(*) S’haurà d’adjuntar pel licitador, juntament amb l’oferta, el DOC1 del model
de proposició econòmica.

10.CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
El contracte serà adjudicat a qui faci la licitació que ofereixi l’oferta
ec0nòmicament més avantatjosa en quan a qualitat- preu.
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El licitador, mitjançant correu electrònic, haurà de fer arribar a la persona
responsable d’aquest contracte, els documents, degudament complimentats, que
s’adjunten com annex al present document: DOC1 i DOC2, així com haurà
d’indicar en la documentació que es presenti amb caràcter de mínim, les dades
següents:
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11. CAPACITAT PER A CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ
(*) S’haurà d’adjuntar pel licitador amb la seva oferta, el DOC2 de declaració de
capacitat per a contractar amb l’Administració.
(*) L’ incompliment d’aquest annex suposarà la no admissió de l’oferta.
12.TERMINI DE PRESENTACIÓ D’OFERTES
La data màxima de presentació d’ofertes, pel mitjà de correu electrònic al
responsable d’aquest contracte, serà el dia 21 de novembre de 2019 a les 14:00h.
13. MITJÀ DE PRESENTACIÓ D’OFERTES
L’oferta es presentarà única i exclusivament a través dels correus electrònics,
dins del termini assenyalat a:
malvarez@ripollet.cat
cguirado@ripollet.cat

ANNEX 1: MODEL DE PROPOSICIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICA
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LA PRESENTACIÓ D’OFERTA PER PART DE LICITADOR COMPORTA LA SEVA
ACCEPTACIÓ DE TOT EL CONTINGUT DE LA PRESENT SOL·LICITUD D’OFERTA.
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En/Na ................................................ amb DNI núm. ..............................................
expedit............................................. amb domicili, a efectes de notificació a
............................................... al carrer .......................... núm. ...... pis .... telèfon
de contacte ......... que actuo en nom propi ( o en representació de) .................

EXPOSO:

Que atès l’oferta sol·licitada pel Patronat Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament
de
Ripollet
per
a
la
realització
del
contracte
de
......................................................................................... i tenint en compte les
condicions tècniques, econòmiques i administratives que han de regir el present
procediment, es compromet en nom (propi o de l’empresa que representa) a
realitzar-les amb estricta subjecció a les condiciones i requisits que s’exigeixen
per Patronat Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Ripollet, per la quantitat
de (expresseu clarament escrita en lletres i números la quantitat en euros per la
qual es compromet el proponent a l’execució del contracte) ........ euros, més la
quantitat de ..... (valor d’IVA), per IVA, en cas que sigui procedent.

........... de ........ de ........

ANNEX 2: DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INCOMPATIBILITAT I
CAPACITAT PER A CONTRACTAR I ESTAR AL CORRENT DE LES
OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES
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SIGNATURA
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En/Na ................................................ amb DNI núm.............................................
en nom propi, o com a representant de l’empresa ...........................................,
amb domicili a ............................................. al carrer .......................... núm. ......
pis .... i codi d’Identificació Fiscal núm. ........., als efectes de presentar oferta per
al contacte de ..................................................

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

1.- Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta empresa, no forma part
cap de les persones a qui es refereix la Lleis 12/95 d’11 de maig, sobre
incompatibilitat d’alts càrrecs.
Igualment, que ni aquesta empresa, ni cap dels membres dels òrgans de govern
i administració, estan compresos en les causes d’incapacitat i incompatibilitat
per a contractar amb les Corporacions Locals.

2.- Que l’empresa que represento està facultada per a contractar amb
l’administració, ja que té capacitat d’obrar i no té prohibició de contractar, en
base al que està regulat els articles 71 a 73 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic.

4.- Que l’empresa que represento està al corrent del compliment de les
obligacions tributàries i socials, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària
i amb la Seguretat Social.

5.-No té deutes pendents de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Ripollet.

6.- Que coneix les condicions tècniques i administratives del present contracte,
i que es compromet a executar-lo en els termes sol·licitats per l’Ajuntament de
Ripollet.
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3.- Que compleixo tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent
pel que fa referència a l’obertura, instal·lació i funcionament legal de l’empresa.
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7.- Que no s’ha retirat indegudament la nostra proposició o candidatura en un
procediment d’adjudicació, ni s’ha impossibilitat l’adjudicació del contacte al
nostre favor per no complimentar el que es disposa en l’article 150 dins del
termini indicat per motiu de dolo, culpa o negligència.

I perquè tingui efectes en l’expedient de contractació del Patronat Municipal
d’Ocupació de l’Ajuntament de Ripollet, signo la present Declaració sota la meva
responsabilitat i amb el segell d’aquesta empresa a ......(indicar lloc i data de
signatura del document)

(segell)
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Signat .....

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:
Codi Segur de Validació

3b557f1ee1ab40988f3d7fc37e49b215001

Url de validació

https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

