ANNEX 3: MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

El/la Sr./Sra.

amb DNI núm.

,

assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser empresa
adjudicatària del contracte de serveis de PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DEL PROJECTE “ALT CAMP:
HISTÒRIA I PATRIMONI, LES ARRELS D’UNA TERRA”, amb expedient número AC-2019-0087 ,
DECLARA
en nom propi
en nom i representació de l’empresa licitadora:
amb NIF
i domicili social a
actuant com a:
segons escriptura pública atorgada davant el Notari de

(lloc)

el/la Sr./Sra
en data

i número de protocol

ES COMPROMET a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la
quantitat total de:
Import sense IVA:

( xifra en lletres i en números)

Impost sobre el Valor Afegit (IVA):

( xifra en lletres i en números)

Import amb IVA: ( xifra en lletres i en números)

I, en relació als criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica,
DECLARA:

➔ Quantitat de dies treballats amb l’empresa licitadora, amb la mateixa modalitat de
contracte de treball indefinit, en els darrers trenta-sis mesos (36) anteriors a la data de
finalització del termini de presentació de proposicions:
Persona de Redacció: número de dies treballats
Persona de Disseny gràfic: número de dies treballats
Persona de Coordinació del projecte: número de dies treballats

Compromís de l’empresa licitadora de fer servir l'audiodescripció del vídeo en català, castellà
i anglès.

➔ Compromís de l’empresa licitadora d’utilització de llengua de signes al vídeo:
Llengua de signes catalana (LSC)
Llengua de signes espanyola (LSE)
Llengua de signes internacional (SSI)

Compromís de l’empresa licitadora d’utilització de tintes d'olis vegetals, de base aquosa o
tòners que compleixin els requisits d’exclusió de metalls pesants i limitacions en el contingut i
l'emissió de substàncies tòxiques tal com es descriu en alguna ecoetiqueta de tipus I, com per
exemple l'Etiqueta ecològica europea, el Cigne Nòrdic, l'Àngel Blau o equivalent.

Signatura electrònica:

