ANNEX II:
Arxiu electrònic - Sobre B
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE
FORMA AUTOMÀTICA I AMB JUDICI DE VALOR.
a) Proposició econòmica.
_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________,
____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en representació de l'Entitat
___________________, amb NIF núm. ___________, assabentat de l'expedient per a la
contractació de les obres a contractar “Sistema de tractament d’aigua de les
piscines municipals de Sudanell, per procediment obert simplificat sumari,
anunciat en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de
base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i
comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte per l'import de ____________
euros i ___________ euros corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.

b) Documents relatius a l'oferta, diferents del preu, que s'hagin de
quantificar de forma automàtica i amb un judici de valor.
CRITERI
Ampliació termini de garantia
Adscripció a l’obra, durant tot el
termini d’execució, de persones
amb discapacitat
Millores vinculades a l’obra

OFERTA
ANYS
Adscric ________ persones amb discapacitat
a l’obra, durant tot el termini d’execució.

En relació al capítol 03 relatiu als Vestidors
del “Projecte de construcció noves piscines
municipals de Sudanell” oferto, seguint l’
ordre que a continuació s’indica els següents
subcapítols: (marcar amb una x la/les
casella/-es que s’oferta/-en)
Subcapítol
01 fonaments
02 tancaments
03 coberta
04 revestiments
05 instal·lacions
06 equipament

Total

Parcial

Aquesta millora té un cost d’execució per
contracta de ______________euros
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Ajuntament de Sudanell

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
PER A CONTRACTE D'OBRES PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

A __________________________, el _________ de_________________ de 2019.
Signatura del licitador,
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