RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS (ANNEX B)
Expedient núm.: C-3/2020
Assumpte: Manteniment preventiu i correctiu de segon nivell del Sistema
T-mobilitat
S’ha detectat un error material al contingut a l’annex B “Model d’oferta
econòmica” del plec de clàusules administratives particulars i, en conseqüència
d’acord amb allò establert a l’art. 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de l’art. 122
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es
procedeix a la rectificació del contingut d’aquest en el sentit següent:
1. En relació a l’annex B de l’esmentat plec ON DIU:
“
ANNEX B

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA
El/la Sr./Sra............................................................................................................, amb
residència a ..............................................., al carrer .........................................,
número................., i amb NIF............................., declara que, assabentat/ada de les
condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte
.........................., amb expedient número .........................., es compromet (en nom propi
/ en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits
i condicions estipulats, per la quantitat total de:....................................€ (xifra en lletres i
en números), de les quals.............................................€, es correspon al preu del
contracte i .......................................€ es corresponen a l’Impost sobre el Valor Afegit
(IVA).
L’oferta econòmica es desglossa en:
A) Preu unitari per al manteniment preventiu:
B) Preu intervenció correctiva:
Element
Infraestructura

Tipo avaria
Comprovació/substitució fusible
Reconnectar cables

Preu IVA
exclòs

Pupitre

Substituir relé
Sanejat cables/connector alimentació
Sanejat cables/connector comunicacions
Substitució antena tribanda
Barres Auxiliars
Substitució cablejat
Reemplaçament mòdul SAM
Reemplaçament mòdul SIM
Reemplaçament targeta CF
MCC
Reemplaçament Switch Ethernet
Comprovació i reemplaçament de pins Harting
Reemplaçament base de pupitre

C) Preu traspàs:

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.
Lloc i data
Signatura de l’adjudicatari o de l’apoderat”

HA DE DIR:

“
ANNEX B

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA
El/la
Sr./Sra............................................................................................................,
amb
residència
a
...............................................,
al
carrer
........................................., número................., i amb NIF.............................,
declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per
poder ser adjudicatari/ària del contracte .........................., amb expedient número
.........................., es compromet (en nom propi / en nom i representació de
l’empresa)a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions
estipulats, per la quantitat total de:....................................€ (xifra en lletres i en
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números), de les quals.............................................€, es correspon al preu del
contracte i .......................................€ es corresponen a l’impost sobre el Valor
Afegit (IVA).
L’oferta econòmica es desglossa en:
A) Manteniment preventiu:

Elements
previstos
Vehicle

Preu
unitari
IVA
exclòs

1079

Núm. de
Import
mantenitotal
Import
ment
IVA IVA (21%)
preventius
exclòs
/any
4
*
Import total:

Import
IVA
inclòs

B) Manteniment correctiu:

Tipo avaria
Comprovació/substitució fusible
Reconnectar cables
Substituir relé
Sanejat cables/connector
alimentació
Infraestructura
Sanejat cables/connector
comunicacions
Substitució antena tribanda
Barres Auxiliars
Substitució cablejat
Reemplaçament mòdul SAM
Reemplaçament mòdul SIM
Reemplaçament targeta CF
MCC
Pupitre
Reemplaçament Switch Ethernet
Comprovació i reemplaçament de
pins Harting
Reemplaçament base de pupitre

Preu
Import
Import
Import
Intervencions unitari per total
unitari per
IVA
previstes
intervenció IVA
intervenció
(21%)
IVA exclòs exclòs
IVA inclòs
40
50
25
45
45
12
12
20
15
15
30
30
20
30
10
Import total:
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*

C) Traspassos:

Traspàs

Preu
Intervencions unitari per
previstes
intervenció
IVA exclòs
30

Import total
IVA exclòs

Import IVA Import total
(21%)
IVA inclòs

*

* El preu ofert pel licitador ha de coincidir amb la suma d’aquestes tres xifres.

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.
Lloc i data
Signatura de l’adjudicatari o de l’apoderat”

Signat digitalment per:

Oscar Casas

Fecha:
2020.10.0
8 16:51:02
+02'00'
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