PRESENTACIÓ D’OFERTES
EN CAS DE CONTRACTES MENORS

Registre

SOL·LICITANT

* Dades obligatòries

Nom i cognoms*

DNI / NIF*

En representació de
Nom i cognoms / Raó social*

DNI / NIF*

DADES DE CONTACTE
Adreça*

Núm.* Esc.

Codi Postal *

Pis

Porta

Població*
Telèfon mòbil*

Telèfon*

Fax

Adreça electrònica*

AUTORITZO la utilització de mitjans electrònics per a la pràctica de notificacions de tots els actes
d’aquest procediment, en aplicació del què disposa la Llei 39/2015. A tal efecte, facilito en la
present sol·licitud, el correu electrònic i el telèfon mòbil.
Persona autoritzada*

NIF*

Correu electrònic*

Mòbil*

AUTORITZO l’Ajuntament per obtenir de forma directa l’acreditació d’estar al corrent de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que no s’autoritzi a l’Ajuntament per
obtenir de forma directa l’acreditació d’això, es podrà requerir el sol·licitant perquè ho justifiqui
documentalment.
DECLARO







Actuar en nom propi / Estar autoritzat per actuar en nom d’altri / Tenir poders suficients per
actuar en com a representant.
Tenir plena capacitat d’obrar.
No estar incurs en cap prohibició de contractar.
Tenir l’habilitació professional que, si s’escau, és exigible per dur a terme la prestació que
constitueix l’objecte del contracte / Estar compreses les prestacions del contracte dins dels fins,
objecte o àmbit d’activitat que, d’acord amb els estatuts o regles fundacionals de l’empresa, ens
són propis.
Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de Seguretat Social.

EXPOSO I DEMANO
Que sigui admesa l’oferta adjunta, en relació a les següents dades:
Objecte del contracte*

Servei Municipal que ha sol·licitat
l’oferta*

Redacció de Projecte d'obres* (exp. E0722019000027)

Pressupost, sense IVA*

Servei de Paisatge Urbà, Promoció Ambiental i Medi Ambient

Pressupost, amb IVA*

Termini de lliurament /
execució
Apartat A.3 Informe necessitats

Observacions

*Desplegament del servei de fibra òptica en diversos trams de carres dels polígons d'activitat econòmica de Mollet del Vallès, fa

DOCUMENTS APORTATS
(Adjunteu els documents, relacionats amb la vostra oferta, que considereu oportuns)

Signatura de la persona interessada/representant

Us informem que segons la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades en aquest document s'incorporaran a un fitxer titul aritat de l'Ajuntament per
dur a terme la sol·licitud demanada i facilitar-vos la informació. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos a
l'Ajuntament de Mollet del Vallès, plaça Major, 1. 08100 Mollet del Vallès o a protecciodades@molletvalles.cat.

