ANNEX NÚM. 7: MODEL D’ACCEPTACIÓ FINAL BAIXA LICITACIÓ
El/la Sr./Sra. ................................................................ amb residència a ....................., al carrer
....................................... número ................, i en representació de l’empresa ..........................
amb NIF ..........................., declara que, assabentat/ada que es adjudicatari de l’ACORD M ARC:

HOM OLOGACI Ó DE P ROVEÏ DORS P ER A LA PRESTACI Ó DELS SERVEI S RELATI US A LES
ACTUACI ONS EN ELS ÀM BI TS DE ELECTROM ECÀNI CA, ELECTRÒNI CA, I NSTRUM ENTACI Ó
I P ROGRAM ACI Ó DELS EQUI P S DE CONTROL O AUTÒM ATS DE LES I NSTAL·LACI ONS
D’AI GÜES DE REUS. HONORARI S DE SERVEI S FI NS A 100.000 EUROS, I VA NO I NCLOS
(AT18192) i de les condicions per tal de poder realitzar contractes basats relatius a les intervencions
i reparacions urgents a les instal·lacions d’aigües de Reus, es compromet (en nom propi/en nom i
representació de l’empresa) a executar aquests treballs amb els preus oferts per l’empresa millor
classificada, deixant sense efecte les baixes proposades en la seva oferta inicial.
Motiu pel qual accepta executar els contractes basats relatius a les intervencions i reparacions urgents
a les instal·lacions d’aigües de Reus, aplicant els següents preus unitaris i percentatge d’increment de
cost material a continuació relacionats:
Preu/hora segons professional

Preu/hora màxim

Preu/hora tècnic programador

________ €/h

Preu/hora oficial elèctric/electromecànic

________ €/h

Preu/hora ajudant elèctric/electromecànic

________ €/h

Preu/hora oficial instrumentista

________ €/h

Preu/hora ajudant instrumentista

________ €/h

% increment cost materials

________%

N ota: El preus unitaris i el percentatge d’increment que s’han de posar s’indicarà clarament en la notificació de
l’adjudicació inicial als interessats.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ........... de .............................. de ............
Signatura

Plec de clàusules administratives particulars que han de regir l’Acord marc per a l’homologació de proveïdors per a la prestació dels serveis relatius
a les actuacions en els àmbits de electromecànica, electrònica, instrumentació i programació dels equips de control o autòmats de les
instal·lacions d’Aigües de Reus
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