Ajuntament de Castellterçol
CONTRACTE MENOR AMB PUBLICITAT EN EL PERFIL
MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTA
El/la Sr/Sra.
amb NIF
en nom propi o en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica
amb NIF/CIF
electrònica a efectes de comunicació
@

,
i adreça

En relació a
Dades del contracte:
Codi contracte:

228/2021

Objecte:

Renovació i millora de la senyalització viària
horitzontal de Castellterçol

FORMULO LA SEGÜENT OFERTA ECONÒMICA:
Preu amb IVA:
Preu sense IVA1:
Import del 21% de l’IVA:

euros.
euros.
euros.

Aquest preu total es desglossa en els costos directes i indirectes següents i els costos
salarials següents aplicant el conveni col·lectiu de treball ....................................
Costos directes 2
(especificar concepte)

Import €

....
Costos salarials

(desglossar nombre de
categories professionals)

persones

treballadores

i

...... €

TOTAL

Suma costos directes

Costos indirectes
(especificar concepte)

Import €

...
TOTAL
TOTAL DE COSTOS
indirectes) PREU NET

Suma costos indirectes
(directes

+

1

El preu sense IVA no pot superar l’import net que s’especifica en l’anunci.
Costos directes: aquells que s'associen amb el producte d'una forma molt clara, sense necessitat de cap tipus de repartiment. Matèries
Primeres, Mà d'Obra Directa.
Costos indirectes: aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, ni a un centre de cost. Costos Indirectes de Producció
(CIP): Ma d’Obra Indirecta, costos d’aprovisionament o producció. Costos Indirectes Generals (CIG): els no necessaris per fabricar, com
ara comercials, d’administració i financers.
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Ajuntament de Castellterçol
DESIGNO I ACCEPTO
Que s’utilitzi, per a totes les notificacions i comunicacions electròniques relacionades
amb aquesta contractació, la següent adreça de correu electrònic:
@
DECLARO
Que l'empresa:
està facultada per contractar amb l’Administració, ja que té capacitat d’obrar, habilitació
professional, i no es troba en cap de les prohibicions per contractar establertes a l’article
71 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.
està donada d’alta a l’epígraf de l’Impost d’Activitats Econòmiques corresponent a
l’objecte del contracte i que està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat
Social, i que no té cap deute amb l'Ajuntament de Castellterçol.
3

està inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
5
Catalunya (RELI), (NIF de l’apoderat
)4 i
tota la
documentació que figura en el RELI manté la seva vigència i no ha estat modificada
Dóna compliment a les previsions de la normativa en matèria laboral i de prevenció de
riscos.
Que tinc la solvència econòmica i tècnica suficient per a la realització del contracte en tot
el seu abast .
M’OBLIGO I COMPROMETO en cas de resultar adjudicatari/ària del contracte a:
En matèria d’execució de les prestacions del contracte:
A acceptar com a obligacions essencials del contracte totes aquelles contingudes en el
Document Descriptiu del contracte i en la memòria valorada redactada per l’arquitecte tècnic
municipal en data 16 de març de 2021.
A acceptar que s’acordi d’ofici i sense necessitat d’intimació la resolució del contracte en
cas d’un retard igual o superior a 2 dies hàbils en el compliment parcial o total de la
prestació, renunciant a qualsevol reclamació contra l’administració per aquest fet. Resten
exclosos els supòsits en els que el retard sigui imputable a l’administració,
Lloc i data

3
4
5

Marcar amb una X en cas que sigui certa l’afirmació.
Emplenar quan es tracti de persona jurídica o persona física que no actuï en nom propi.
Marcar amb una X en cas que sigui certa l’afirmació.
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