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PROPOSICIÓ ECONÒMICA – LOT 3 
 
El senyor Josep Méndez Miranda, com administrador solidari, declara sota la seva 
responsabilitat, com a licitador/a de l’Acord marc subministrament d’aparells desfibril·ladors 
(DEA) i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (expedient 2021.01) que l’empresa CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION S.L. 
(B66164930), fa la següent proposta:  
 
Lot 3. Subministrament, en règim d’arrendament, de DEA, manteniment i formació: 
 

SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM D’ARRENDAMENT, 
D’UN APARELL DEA SENSE INSTAL·LACIÓ 

Preu sense IVA 
(Quota mensual) 

IVA 
APLICABLE 

 29,25 € 21 % 

 
Els preus estan calculats en base a 48 quotes mensuals (4 anys) 
 

RECANVIS 
PREU SENSE 

IVA 
IVA APLICABLE 

Elèctrodes adult DEA 30,00 € 21 % 

Elèctrodes pediàtrics DEA  65,00 € 21 % 

Bateria de liti DEA   65,00 € 21 % 

Bossa de transport DEA 65,00 € 21 % 

 
Notes: 
 

• Els preus s’expressaran en xifres amb dos decimals. 

• Els preus indicaran la quota mensual proposada, sent aquest import el que es valori. 

• A la columna IVA aplicable s’indicarà quin tipus s’aplica al preu sense IVA. 

• Les ofertes a valorar són els preus sense IVA. 

• Es valorarà cada ítem d’acord amb el que es preveu a la clàusula 18 del PCAP. 
 
 
Preus complementaris: 
 
Si l’empresa ho considera oportú, podrà (de forma voluntària, no obligatòria i no valorable per 
a l’adjudicació, però amb caràcter contractual) aportar preus complementaris d’altres 
accessoris, complements i serveis que consideri interessant que formin part de l’oferta 
presentada, SEMPRE QUE AQUESTS ESTIGUIN DIRECTAMENT VINCULATS A L’OBJECTE 
DEL CONTRACTE: 
 
 
 

CONCEPTE 
PREU UNITARI  

(IVA exclòs) 

VITRINA AIVIA IN (Per interior. Preu amb instal·lació inclosa) 149,00 € IVA exclòs 

CURS SVB+DEA “ONLINE” (Màxim 10 alumnes per Curs) 250,00 € IVA exclòs 

 € IVA exclòs 

 € IVA exclòs 

 € IVA exclòs 

 € IVA exclòs 
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I per què consti, signo aquesta declaració responsable. 
 

 

 

Igualada, 26 d’octubre de 2021 
 
 
 
 
 
 
CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION SL 
Signat: Josep Méndez Miranda 
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