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Annex núm. 4.6         Sobre C 
 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA 
 
El senyor Pere Arch Mas com Apoderat, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador 
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 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU, 
fa la següent proposta:  
 
Lot 6. Servei d’accions formatives, sensibilització, senyalització i difusió dels 
DEA. 

SERVEI PREU SENSE IVA IVA 
APLICABLE 

Sessió formativa: Curs Inicial ( 6 hores) 650,00 € 
(set-cents trenta-cinc euros) exempt 

Sessió formativa: Curs de reciclatge  
1,50 hores) 

230,00 € 
(dos-cents trenta euros) exempt 

Servei d’accions de senyalització i difusió 
dels DEA ( presencial 1 hora) 

150,00 € 
(cent cinquanta euros) exempt 

 
Notes: 

● Els preus s’expressaran en xifres amb dos decimals. 
● Els preus indicaran el cost de cada servei en la seva integritat (preu per curs) 
● 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) 

Sessió formativa: Curs de reciclatge a TARRAGONA 
I GIRONA 

298 €/curs exempt d’ IVA
(dos-cents noranta-vuit euros) 

Sessió formativa: Curs de reciclatge a LLEIDA  360 €/curs exempt d’ IVA
(tres-cents seixanta euros)  

Si a Barcelona es fan 3 o més sessions formatives 
de reciclatge el mateix dia   

190 €/curs exempt d’ IVA
(cent noranta euros) 

Formació DEA on line per a la plantilla (max 15 
inscripcions) (sempre que es contracti al menys un 
Curso de Formació Inicial DEA 6 hores) 
 

         0 €/curs exempt d’ IVA  
   
             sense cost 
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I per què consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
 
A Sant Cugat del Vallès, a 28 d'octubre de 2021 
 
 
 
 
 
Pere Arch Mas 
Apoderat 
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