HCA 005/2020

ANNEX 5.3 - LOT 3

OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA, SI ESCAU (SOBRE C)

En/Na (nom de l’apoderat/ da – representant legal) , amb DNI/NIE núm. (XXXXXXXXX) , en (en nom propi / en representació de l’empresa) de l’empresa, amb CIF (XXXXXXXXX), i
domicili a (adreça, codi postal i població) , assabentat de la possibilitat de participar en l’adjudicació d’aquest contracte, es compromet a prestar-lo en les següents condicions i els
requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte del subministrament de reactius, material fungible i l’arrendament i manteniment dels equips analitzadors per dur
a terme les determinacions analítiques al Servei de Laboratori d’Anàlisis Clíniques de l’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM per procediment obert harmonitzat i tràmit ordinari, amb
número d’expedient HCA 005/2020, 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 i segons el següent detall:
OFERTA ECONÒMICA - LOT 3
DESGLOSSAMENT DEL PREU €/u OFERT
Equip 1
Equip 2
ESTADÍSTICA DE CAPITOLS / PROVES I Consum anual Subministrament
Manteniment de
Manteniment de
Arrendament
Arrendament
PERFILS
estimat
reactius/material
l'equipament 1
l'equipament 2
d'equip 1 sobre el
d'equip 2 sobre
laboratori €/u
sobre el preu
sobre el preu
preu unitari
el preu unitari
unitari
unitari

TOTAL €/u
OFERT

TOTAL
CONSUM
ANUAL PER
€/u OFERT

LOT 3 - HEMATIMETRIA
Hemograma
Plaquetes (tub citrat)

14.750
196

0,00 €
0,00 €
TOTAL ANUAL LOT 3 (IVA exclòs)
IVA (21%)

0,00 €

TOTAL ANUAL LOT 3 (IVA inclòs)

0,00 €

TEMPS DE RESPOSTA DEL SERVEI TÈCNIC DE MANTENIMENT
Temps transcorregut entre la comunicació d’un incident o avaria i la presència física d’un tècnic per a resoldre-la
Marcar amb una X

Màx. 24 h

Màx. 36 h

Màx. 48 h

Temps transcorregut entre a comunicació d’un incident o avaria i la resolució de la mateixa
Marcar amb una X

En ____________, __ de ________ de 2020

(siignatura del representant legal)

Màx. 72 h

Màx. 84 h

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Màx. 96 h

