Ajuntament de la Pobla de Mafumet
ANNEX 3
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA

En/Na
....................................,
amb
DNI
núm.
......................,
com
a.................................. (càrrec) de......................................................(nom societari)
amb NIF ...................... i domicili social ........................................................................,
assabentat de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del
contracte de servei de “Redacció del projecte, direcció facultativa i coordinació
seguretat i salut, d’urbanització de la perllongació de la Rambla Jaume I”, em
comprometo en nom de l’empresa que represento a,
PRIMER. Realitzar-lo amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions per la
quantitat de (expresseu clarament escrita en números i lletres la quantitat en euros per
la
qual
es
compromet
el
proponent
a
l’execució
del
servei)
....................................................................................................... €, IVA exclòs.
L’impost sobre el valor afegit puja a la quantitat de (expresseu clarament escrita en
lletres
i
números
la
quantitat
en
euros
de
l’IVA)
............................................................................. €.

Documentació
expropiació

Topografia
geotècnia

Projecte
executiu

Direcció
obra i
execució

Coordinació
S.S

Preu
ofertat
(IVA
exclòs)

IVA 21%

Preu Total
IVA inclòs

SEGON. Experiència addicional del Director/a del projecte:
Tipus de projecte

(*) Per obtenir puntuació cal adjuntar les còpies dels contractes especificats al quadre anteriors
o bé un certificat emès per l’administració corresponent, el tècnic proposat ha de figurar com a
director/a o redactor/a del projecte.
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TERCER. Millores
Millora
Aportació maqueta escala projecte
Increment equip redactor del projecte(*)
ISO 4500(**)
ISO 9001(**)

SI / NO

(*) Per obtenir puntuació cal acreditar el perfil professional mitjançant titulació acadèmica i
currículum així com la redacció dels projectes per mitjà d’un certificat expedit per l’òrgan
competent en el cas que el destinatari sigui una entitat del sector públic, i mitjançant un
certificat o declaració de l’empresari acompanyada dels documents que acreditin la prestació
del servei quan el destinatari dels serveis hagi estat un subjecte privat.
(**) Per obtenir puntuació cal adjuntaran els documents acreditatius d’estar en possessió de les
normes de garantia de qualitat.

S’adjunta tota la documentació exigida i em comprometo a presentar la documentació
que se’m pugui requerir en el supòsit de presentar l’oferta més avantatjosa.
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