ANNEX 2
PROPOSTA PRESENTACIO OFERTA CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA
Qui
sotasigna
el/la
senyor/a
......................................................
..............................., amb DNI/NIE núm............................., en nom propi / en
qualitat
de
representant
legal
de
la
persona
física/jurídica
.............................................................................................., amb NIF núm.
.............................., i als efectes de licitar en el procediment d'adjudicació de
GESTIO I PROGRAMA DE DINAMITZACIO SOCIOCULTURAL DEL CENTRE CÍVIC
PARC SANDARU, amb incorporació de mesures socials, núm. Contracte 18003428,
núm. Expedient 20191001, tramitat pel Departament de Recursos Interns del
Districte de Sant Martí, es compromet a realitzar-lo amb subjecció al plec de
clàusules administratives particulars, al de prescripcions tècniques i a les següents
millores:
A) Oferta econòmica

Tipus IVA ( ... % )

Preu sense IVA

... euros



Import IVA

... euros



Preu del contracte

... euros

+

Costos directes

TOTAL

2019

2020

PERSONAL
Gerent/Director
Coordinador de projectes
pedagògics i de ll.
Animador/a socio cultural
Informador/a
Tallers i pòlissa assegurança

Mínim 90.000 €

Mínim 45.000 €

Mínim 45.000 €

Tallers a la carta

Mínim 20.000 €

Mínim 10.000 €

Mínim 10.000 €

Activitats i materials

Mínim 80.000 €

Mínim 40.000 €

Mínim 40.000 €

programacions (inclou difusió)

Costos indirectes
Despeses indirectes
Retribució de la gestió
TOTAL
TOTAL de Costos (directes i
indirectes)

B) Per l’ execució del servei en quant a cobertura de baixes
-

Proposta de cobertura de baixes del personal:



Substitució abans de 24 hores
Substitució entre 24 i 48 hores

C) Per l’increment de l’oferta del catàleg de serveis
-

Per l’increment de l’oferta de tallers i cursos per sobre l’establert en el plec
tècnic (90 anuals)
90 mínims anuals establerts en el plec + oferta empresa...........= .............

-

Per l’increment de l’oferta d’exposicions per sobre del mínim establert en el
plec tècnic (10 anuals)
10 mínimes anuals establertes al plec + oferta empresa.............=..............

-

Increment de cessió d’espais a entitats del barri
Per cada nova entitat per sobre de les 20 mensuals exigides en el plec+
oferta empresa.............=.............

Localitat, data i signatura de la persona declarant

