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
5. Correu electrònic: cancalderon1@viladecans.cat
6. Adreça d’internet del perfil del contractant: www.viladecans.cat/Seu
Electrònica/Perfil del Contractant (http://seu.viladecans.cat)
Data límit d’obtenció de documentació i informació: : fins el dia 26 de febrer

de 2021, a la 10:00h.
d) Codi d’expedient: 24_bis/2021/CMSERV2
2. Objecte del contracte

a) Tipus: Contracte administratiu de serveis.
b) Descripció CONTRACTACIÓ DE LA DOCENCIA DEL MF0950_CONSTRUCCIÓ
DE PÀGINES WEB (210H) CORRESPONENT AL CERTIFICAT DE
PROFESSIONALITAT IFCD0110_CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES
WEB, EN EL MARC DEL PROGRAMA FOAP 2020.
c) Lloc d’execució: Viladecans 08840.
d) Lloc d’execució: Viladecans 08840.
e) Termini d’execució: Maig 2021
f) CPV: 80400000-8 (Serveis d’ensenyament).
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.

c) Criteris d’adjudicació:
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposta més
avantatjosa serà la millor oferta en relació qualitat-preu, sempre que es compleixin
tots els requeriments especificats a l’apartat 1.2.3. de la sol·licitud d’oferta.


Criteri 1: MIllora del pressupost base de licitació. Ponderació 50 punts



Criteri 2: Qualitat i experiència professional docent. Ponderació 50 punts

4. Pressupost base de licitació

L’import total del pressupost de licitació és de: 14.070,00 € (IVA inclòs), d’acord amb
el següent detall:
Import sense IVA:

14.070,00 €

Exempt IVA en virtut e l’Art. 20, punt 9 de Llei IVA 37/1992 que regula les activitats
de formació.
5. Garanties exigides
a) Provisional: queda dispensada.
b) Definitiva: queda dispensada.
6. Documents obligatoris a presentar pel contractista
Per presentar la documentació caldrà seguir les indicacions de l’apartat 4
de la Sol·licitud d’oferta
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Declaració de responsable (signada)
Proposta metodológica
Proposta econòmica (signada)
Currículum vitae del personal docent
Titulació i/o acreditació reconegudes al territori nacional necessària per impartir el/els
mòdul/s corresponent/s.
Acreditació de l’experiència docent relacionada amb els mòduls objecte de la
contractació, mitjançant la presentació de certificats de hores impartides relacionades
amb els mòduls objecte de la licitació.
Acreditació de l’experiència laboral: mitjançant l’informe de vida laboral i contractes
de treball relacionats amb el sector d’activitat

7. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
Requitits en la presentació de la documentació:
1. La documentació es presentarà telemàticament. Per presentar la documentació cal
accedir al Perfil del Contractant de la seu electrónica de l’Ajuntament de Viladecans:
http://www.viladecans.cat/ca/seu-electronica

2. Data límit de presentació: fins el dia 26 de febrer de 2021 a les hores
10:00 hores

3. Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:
Maig 2021.
4. Documentació a presentar: els documents
s’anomenaran de la manera següent:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Declaració de responsable.pdf
Proposta metodológica.pdf
Pressupost.pdf
Currículum vitae.pdf
Titulació.pdf
Acreditació experiencia docent.pdf
Acreditació experiencia laboral.pdf

8. Altres informacions
Les que es ressenyen a la Sol·licitud d’oferta.

Viladecans, 23 de febrer 2021
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