DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT
DE DOS FIREWALLS, LA SEVA POSADA EN MARXA I LA
CONSTITUCIÓ D’UNA BOSSA D’HORES PER A LA
RESOLUCIÓ D’INCIDENCIES.
MODEL PROPOSTA ECONÒMICA
El Sr. ..............................................................................., amb DNI núm........................., actuant en
nom i representació de ............................................................................., en la seva condició de
........................................................... i amb poders suficients per subscriure la present declaració
responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l’adjudicació del
contracte de servei consistent en el en el subministrament i posada en marxa de dos (2) firewalls
amb les seves corresponents llicències per Viladecans Grup d’Empreses Municipals, SL i la
constitució d’una bossa de 40 hores per a la resolució d’incidències derivades del
funcionament dels mateixos, SIGNA la present proposta per la qual ES COMPROMET en nom
(propi o de l’empresa que representa) a prestar el esmentat servei amb estricta subjecció als requisits
i condicions que obren a l’expedient de referència amb la següent oferta:
La quantitat de ...............................Euros IVA exclòs en concepte de subministrament dels dos (2)
firewalls, al que caldrà afegir l’import de .......................... en concepte d’IVA.
La quantitat de ........................... Euros IVA exclòs en concepte de configuració i posada en marxa
d’ambdós firewalls, al que caldrà afegir l’import de ........... en concepte d’IVA.
La suma de la prestacions de subministrament i configuració i posada en marxa d’ambdós firewalls es
del import de ................................................... IVA exclòs (consignar el import resultant de sumar
l’import del subministrament a l’import de la posada en marxa i configuració dels firewalls)
Aquesta quantitat suposa un baixa de ........................%. sobre el import de 14.500€ IVA exclòs, que
constitueix el import total màxim que podran suposar la suma d’ambdues prestacions.
S’oferta per a la constitució d’una bossa de 40 hores per al servei de suport tècnic per a la resolució
d’incidències derivades del funcionament dels Firewalls, en els termes recollits al Plec de
Prescripcions Tècniques, els següents preus unitaris.
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I als efectes oportuns, i per tal que així consti davant de VIQUAL a l'efecte de prendre part al referit
procediment obert, presento aquesta oferta.
A ………… de ……………….. de …………
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679) VIQUAL com a Responsable del tractament de les seves dades
personals informem que les dades proporcionades en aquest document seran únicament tractades per prendre constància de la declaració
responsable i gestionar la present documentació legitimats per l’obligació legal que ens exigeix fer les citades comprovacions. Les dades seran
conservades mentre se’n puguin derivar responsabilitats i no seran cedides excepte en el cas d’obligació legal. Pot exercir els seus drets d’accés,
rectificació, oposició i supressió així com limitació del tractament i portabilitat dirigint-se a VIQUAL i adjuntat copia del DNI. En cas de considerar
vulnerats els seus drets de protecció de dades pot presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat)
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