Central de compres i magatzem
Andorra la Vella, 8 de febrer del 2019

Ref.: CCA / 80101 SERVEI DE CLASSES DIRIGIDES DE FITNESS

DEMANDA DE PREUS
DEMANDA DE PRESSUPOST PER A UN SERVEI DE CLASSES
DIRIGIDES DE FITNESS DE MARÇ A AGOST 2019

ESPORTS
DEMANDA DE PRESSUPOST PER COBRIR EL SERVEI DE CLASSES
DIRIGIDES DE FITNESS DEL CENTRE ESPORTIU DELS SERRADELLS
AMB MONITORS ESPORTIUS TITOLATS PER A EXERCIR EL SERVEI DEL
MES DE MARÇ A AGOST DE 2019 SEGONS LES SEGÜENTS
NECESSITATS:
Horari del servei de classes dirigides de fitness:
•

•

•
•

Preparar una programació de 30 hores setmanals de classes dirigides
de fitness des del dilluns 25 de febrer al diumenge 30 de juny del 2019
(dies laborables) que s’haurien de fer dins l’horari d’obertura del Centre
Esportiu dels Serradells.
Preparar una programació de 25 hores setmanals de classes dirigides
de fitness des del dilluns 1 de setembre al dissabte 31 d’agost del 2019
(dies laborables) que s’haurien de fer dins l’horari d’obertura del Centre
Esportiu dels Serradells.
Preparar la publicitat i activitat de quatre events puntuals d’una durada
entre 2 i 4 hores entre els mesos de març i agost 2019.
Totes aquestes classes dirigides les impartiran professors titulats
contractats per l’empresa que ens prestarà el servei.

Coordinador de l’empresa:
L’empresa designarà una tècnica com a coordinadora de l’empresa de classes
dirigides de fitness que tindrà les següents funcions:
•

Preparar les programacions i els horaris i presentar-los en format paper i
digital a la tècnica d’esports del Comú.
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•
•
•
•
•

Vetllar que tots els professors assisteixen a les classes de fitness
programades i en cas d’absència d’un monitor buscar el substitut.
Preparar la publicitat tant de les activitats dirigides de fitness com dels
events puntuals en format paper i digital, per entregar-la a la tècnica
d’esports del Comú en format paper i digital.
Coordinar-se contínuament amb la tècnica d’esports del Comú per veure
quines classes funcionen, quines no funcionen, novetats a incorporar a
la programació de classes dirigides de fitness.
Preparar els llistats d’inscrits mensualment, el full d’assistència per
classe en coordinació amb la tècnica d’esports del Comú.
Preparar quatre events puntuals d’una durada de 3 hores entre els
mesos de març i agost 2019 en coordinació amb la tècnica d’esports del
Comú.

HORES DE CLASSES DIRIGIDES DE FITNESS:
MESOS
FEBRER 2019
MARÇ 2019
ABRIL 2019
MAIG 2019
JUNY 2019
JULIOL 2019
AGOST 2019

Hores classes dirigides
4 DIES X 6 HORES = 24 HORES
19 DIES X 6 HORES = 114 HORES
20 DIES X 6 HORES = 120 HORES
22 DIES X 6 HORES = 132 HORES
19 DIES X 6 HORES = 114 HORES
23 DIES X 5 HORES = 115 HORES
19 DIES X 5 HORES = 95 HORES
714 HORES

HORES D’EVENTS PUNTUALS DE FITNESS;
MESOS
EVENT 1
EVENT 2
EVENT 3
EVENT 4

Hores dies d’events
3 HORES
3 HORES
3 HORES
3 HORES
24 HORES

Oferta econòmica:
En l’oferta econòmica heu de detallar el preu per hora del servei sol·licitat amb
l’IGI inclòs de les classes de les setmanes de 30 o 25 hores.
En l’oferta econòmica heu de detallar el preu per hora amb IGI inclòs a sumar
en cas que es realitzi una hora suplementària del servei contractat ja sigui de
dilluns a divendres, en caps de setmana o festius.
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En l’oferta econòmica heu de detallar el preu hora del servei sol·licitat amb l’IGI
inclòs referent a les hores de classe que s’impartiran en els quatre events
puntuals.
Les hores suplementàries al servei contractat es podran sol·licitar amb una
antelació de 72 hores i sempre seran hores anteriors o posteriors a la
programació de classes dirigides de fitness prevista.

Tipus d’hores

Preu hora oferta econòmica IGI inclòs

Hores classes dirigides previstes Xi
Hores classe suplementàries Ei
Hores events puntuals Ki

Documentació ha presentar a l’oferta econòmia:
a) Proposta de programació de les classes dirigides de març a agost
2019 (pot ser una o vàries tenint en compte els períodes de
vacances escolars i els mesos de juliol i agost).
b) Relació de professors de fitness que es proposen per portar a
terme la programació de fitness. Detallar de cada professor el
nom, la titulació i l’experiència professional.
c) Detallar les hores realitzades de classes de fitness en nom de
l’empresa aquest darrer any 2018 i en quins centres esportius.
d) Detallar els events organitzats en nom de l’empresa any 2018
adjuntant la publicitat elaborada i els reculls de premsa posteriors
a l’event.
Criteris d’adjudicació:
Per escollir l’oferta més adient es tindran en compte els següents criteris
d’adjudicació:
1) Xi és la puntuació del preu hora de les classes dirigides previstes. El preu
hora de la classe dirigida prevista es valorarà de 0 a 10 punts. La més
econòmica 10 punts, la més cara 1 punt i totes les propostes que estan entre el
preu més car i econòmic 3 punts.
2) Ei és la puntuació del preu hora de les classes suplementàries. El preu hora
de la classe suplementària es valorarà de 0 a 10 punts. La més econòmica 10
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punts, la més cara 1 punt i totes les propostes que estan entre el preu més car i
econòmic 3 punts
3) Ki és la puntuació del preu hora dels events puntuals. El preu hora dels
events puntuals es valorarà de 0 a 10 punts. La més econòmica 10 punts, la
més cara 1 punt i totes les propostes que estan entre el preu més car i
econòmic 3 punts
4) Fi és la puntuació de l’empresa amb més experiència en el món del Fitness
que es valorarà de 0 a 10 punts segons les diferents propostes. Per fer aquest
valoració es tindrà en compte l’empresa que presenti:
a) Una programació de classes dirigides de fitness més variada i
complerta
b) Un equip de professors més format i amb més experiència
c) L’empresa que l’any 2018 hagi realitzat més classes de fitness en
diferents centres esportius
d) L’empresa que hagi participat aquest any 2019 en més events de
fitness.
Cada un d’aquests apartats es valorarà de 0 a 2,5 punts. La més adient en
cada apartat 2,5 punts, la menys adient 1 punt i totes les propostes que estan
entre la més adient i la més adient 1,5 punts. La màxima puntuació possible és
10 punts i la mínima puntuació és 4 punts.
Segons els criteris d’adjudicació definits en aquest apartat, calcularem el criteri
de puntuació (Pi , de 0 a 10) amb la següent fórmula polinòmica de puntuació:
Pi = 0,20 Fi + 0,70 Xi + 0,05 Ei + 0,05 Ki
Per a qualsevol dubte i/o aclariment, vulgueu posar-vos en contacte amb el Sr.
Josep TUDÓ al número de telèfon 347 543.
Les condicions de presentació dels pressupostos són:
1.

Adjuntar còpia de la targeta de REGISTRE DE COMERÇ I INDÚSTRIA
actualitzada. Es verificarà si l’activitat sol·licitada està registrada.

2.

En el preu s’ha de detallar tots els impostos aplicables. En cas de no
especificar-los, s’entendrà que no estan inclosos.

3.

S’ha d’especificar el termini de validesa de l’oferta presentada.
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4.

Les empreses adjudicatàries han de complir amb la normativa en matèria
de Prevenció de Riscos Laborals de Seguretat i Salut en el Treball (Llei
34/2008 del 18 de desembre del 2008).

Les ofertes hauran de ser presentades imperativament a la Central de
Compres, despatx situat a la tercera planta de Casa Comuna, en mà i/o per
correu electrònic a l’adreça compres@comuandorra.ad. La data de termini de
presentació és el dia 15 de febrer abans de les 13:00 hores.

El Comú desestimarà les ofertes què:
•

Siguin lliurades a un altre departament diferent de la Central de
Compres.

•

Siguin lliurades fora del termini estipulat per problemes informàtics
o de comunicacions, o no presentin les degudes condicions.

Atentament,

LA CENTRAL DE COMPRES
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