Ajuntament de Cabrils

PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS
RELATIU
A
L’ADQUISICIÓ
ONEROSA
D’UN
IMMOBLE
MITJANÇANT CONTRACTE DE LLOGUER PER ACTIVITATS DE
PROMOCIÓ MUNICIPAL

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte del Contracte, qualificació i normativa
aplicable.
Constitueix l’objecte del contracte l’adquisició mitjançant el règim de lloguer d’un
bé immoble local que tingui les següents característiques: superfície diàfana
superior a 100 m2 quadrats, disposar de lavabo per persones amb mobilitat
reduïda i a una distància no superior a 500 metres de l’Ajuntament, per a destinarlo a activitats municipals d’interès públic i activitats de promoció municipal.
El local ha d’estar en perfectes condicions d’ús, és a dir: estat del terra, instal·lació
elèctrica, parets, lavabos i d’altres elements que s’hi trobin.
El contracte està exclòs de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (en endavant, LCSP), tal com estableix el seu article 9.2 .
Aquest contracte té la consideració de contracte privat d’acord amb allò establert en
l’art. 26.1 de la LCSP, i es regirà quant a la seva preparació i adjudicació, per
aquesta norma i, en allò que segueixi vigent, pel Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques (RGLCAP) i pel que estableix aquest plec. Per a tot allò
que no preveuen els plecs, el contracte es regeix per la normativa següent:
1. Fins a l’adjudicació:
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. (LSCP).
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
llei 30/2007 de contractes del Sector Públic.
Plec de clàusules administratives particulars
2.
-

A partir de l’adjudicació, com a contracte privat:
Llei 29/1994, Llei arrendaments urbans.
Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya.
Decret 336/1988, Reglament de patrimoni dels ens locals a Catalunya.
Llei de patrimoni de les administracions públiques, Llei 33/2003.
Reial decret 1373/2009, Reglament que desenvolupa la Llei 33/2003.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local.
Les clàusules contingudes en aquest plec

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària no subjecte a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant PROCEDIMENT OBERT, segons l’establert
en l’article 156 LCSP i adjudicació mitjançant l’aplicació d’una pluralitat de criteris,
en virtut d’allò que estableix l’article 145 LCSP.
El contracte s’adjudicarà a favor del licitador que hagi presentat l’oferta amb millor
relació qualitat preu, d’acord amb els criteris establerts en aquest plec. Per a la
valoració de les ofertes i la determinació de la millor cal atendre a varis criteris
d’adjudicació.
Les empreses interessades podran presentar una única proposició.

CLÀUSULA TERCERA. Perfil del Contractant
Els anuncis de licitació, adjudicació i formalització es penjaran en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament de Cabrils, al qual es tindrà accés a la pàgina web
següent: www.cabrils.cat.

CLÀUSULA QUARTA. Durada del contracte
La durada del contracte serà de 2 anys a comptar des de la data de formalització
del contracte.
La vigència del present contracte es podrà prorrogar anualment, a petició de
l’Ajuntament i de forma expressa, fins a un màxim, contracte i pròrrogues, de
QUATRE (4) anys (2+1+1).

CLÀUSULA CINQUENA. Import del Contracte
L’import del present contracte ascendeix a la quantia de 18.000 euros, pels dos
anys inicials, al que s’addicionarà el Impost sobre el Valor Afegit per valor de
3.780,00 euros, el què suposa un total de 21.780,00 euros.
El valor estimat del contracte (2 anualitats i pròrrogues 1+1) ascendeix a
36.000,00 euros, IVA no inclòs.
L’import s’abonarà amb càrrec a l’aplicació 330.202.02 del vigent pressupost
municipal; existint crèdit suficient fins a l’import aprovat per l’Ajuntament, quedant

acreditada la plena disponibilitat de les aportacions que permeten finançar el
contracte, sens perjudici de l’obligació de l’Ajuntament de dotar pressupostàriament
amb càrrec a exercicis futurs les quantitats que resultin.

CLÀUSULA SISENA. Òrgan de Contractació
A la vista del valor estimat del contracte, l’òrgan competent per a efectuar la
present contractació i tramitar l’expedient, de conformitat amb la disposició
addicional segona, apartat 1 de la LCSP, serà l’Alcaldessa; no obstant això, la
competència va ser delegada a la Junta de Govern Local, mitjançant el Decret
d’alcaldia núm. 675/2015, de data 18 de juny de 2015 (BOPB de data 30 de juny de
2015).

CLÀUSULA SETENA. Acreditació de l’Aptitud per a Contractar
Poden presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, i no estiguin incurses en
prohibicions de contractar.
La capacitat d’obrar dels candidats s’acreditarà:
a) Pel que fa a les persones físiques, mitjançant la fotocòpia compulsada
del document nacional d’identitat.
b) Quant a les persones jurídiques, mitjançant la fotocòpia compulsada del
CIF i l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en els
que consten les normes per les que es regula la seva activitat, degudament inscrits,
si s’escau, en el registre públic que correspongui, segons el tipus de persona
jurídica de la que es tracti.

CLÀUSULA VUITENA. Presentació d’Ofertes
L’òrgan de contractació publicarà un anunci d’obertura del procediment en el Perfil
del Contractant.
D’acord amb les previsions establertes per la disposició addicional quinzena i
setzena LCSP, el conjunt de tràmits, actuacions i notificacions que es facin durant la
fase de licitació i adjudicació i durant la vigència d’aquest contracte entre les
empreses licitadores i contractistes i l’administració contractant, es realitzaran amb

mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a l’adreça de correu
electrònic que l’empresa hagi indicat.
Les empreses interessades a prendre part en aquest procediment han de presentar
la seva proposició i la documentació exigible, dins el termini que es fixarà en
l’anunci de licitació, que serà de quinze (15) dies naturals, a comptar des del dia
següent a la seva publicació en el Perfil del contractant de la corporació.
Si l’últim dia de presentació de proposicions coincideix en festiu, es traslladarà al
primer dia feiner següent.
La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i
presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina
de preparació i presentació d'ofertes de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya, “l’eina Sobre Digital”, la qual compleix amb
els requisits de la Disposicions addicionals 16 i 17ª de la LCSP.
La utilització d'aquests serveis suposa:
•
La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.
•
La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.
•
L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.
D'acord amb la Disposició addicional 16ª de la LCSP, l'enviament per mitjans
electrònics de les ofertes podrà fer-se en dues fases, transmetent primer la petjada
electrònica de l'oferta, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva
presentació a tots els efectes, i després l'oferta pròpiament dita en un termini
màxim de 24 hores. De no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini
indicat, es considerarà que l'oferta ha estat retirada.
Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és important que els licitadors
interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar
signats electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article
10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques.
Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics que continguin
l'oferta fins al moment de la seva obertura, l'eina xifrarà aquests arxius electrònics
en l'enviament.

Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un
justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell
de temps.
Les empreses interessades a prendre part en aquest procediment han de presentar
tota la documentació exigible d’acord amb l’establert en el PCAP, de la següent
forma:
SOBRE ÚNIC DIGITAL
Contindrà la documentació següent:
 La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment
per a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com
annex I en el present plec.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida
quan els hi sigui requerida, sens perjudici de la documentació a presentar pel
licitador que resulti proposat com adjudicatari.
• La proposició econòmica que haurà d’ajustar-se al model que consta com annex
II en el present plec i que haurà d’incloure:
a) Oferta econòmica.
b) Nota simple del Registre de la Propietat que descrigui les dades referents
a la inscripció registral del bé immoble.
c) Documents que permetin a la Mesa de Contractació valorar les condicions
de les ofertes segons els criteris d’adjudicació (per exemple: fotografies)
Les proposicions dels interessats s’ajustaran al previst al present Plec i la seva
presentació suposa l’acceptació incondicionada del contingut de la totalitat de les
seves clàusules, sense cap excepció o reserva, i la declaració de què es reuneixen
totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Administració.
Les proposicions seran secretes i s’arbitraran els mitjans que garanteixin aquest
caràcter fins el moment de la licitació pública.

Cada licitador només podrà presentar una proposició. Tampoc podrà subscriure cap
proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurar en més
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de
cap de les propostes subscrites pel licitador.
Els Plecs i la resta de documentació necessària es facilitarà als licitadors interessats
i estarà disponible en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Cabrils.
La documentació addicional que se sol·liciti sobre els Plecs i la documentació
complementària haurà de facilitar-se, almenys, sis (6) dies abans de la data límit
fixada per a la recepció de les ofertes, sempre que la petició s’hagi presentat amb
una antelació mínima de dotze (12) dies naturals.
Quan els Plecs i la documentació o informació complementària, tot i haver-se
sol·licitat en el moment adequat, no s’hagin proporcionat en els terminis fixats o les
ofertes només puguin realitzar-se després d’una visita sobre el terreny o prèvia
consulta “in situ” de la documentació que s’adjunta al Plec, els terminis per a la
recepció d’ofertes es prorrogaran de forma que tots els interessats afectats puguin
tenir coneixement de tota la informació necessària per formular les ofertes.
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anar degudament signada pel licitador i ser original o degudament
autenticada.

CLÀUSULA NOVENA. Criteris d’Adjudicació
L’adjudicació recaurà en el candidat que, en el seu conjunt, faci la millor oferta,
tenint en compte els criteris que s’estableixen en el present Plec, sense atendre
exclusivament al seu preu.
A. Criteris quantificables automàticament màxim 20 punts, es puntuaran en
ordre decreixent:
— Preu: 1 punt per cada 2% de baixa del preu del contracte fins un màxim
de 5 punts.
— Exclusió de la revisió de preus: 2,5 punts.
— Accessibilitat i ubicació: màxim 5 punts segons distància.
— Fins a 100 metres: 5 punts
— De 101 a 200 metres: 4 punts

— De 201 a 300 metres: 3 punts
— De 301 a 400 metre: 2 punts
— De 401 a 500 metres: 1 punt
— Superfície útil: màxim 5 punts segons metres quadrats:
— De 101 a 120 metres quadrat: 2,5 punts
— A partir de 120 metres quadrats: 5 punts
— Lavabo addicional: màxim 2,5 punts per cada lavabo addicional.

CLÀUSULA DESENA. Mesa de Contractació
D’acord amb l’article 326 LCSP, llevat que la competència per contractar
correspongui a una Junta de Contractació, en els procediments oberts, els òrgans de
contractació de les Administracions Públiques seran assistits per una Mesa de
Contractació, que serà l’òrgan competent per a la valoració de les ofertes, a més de
la resta de competències recollides en l’apartat 2 de l’esmentat article.
D’acord amb la DA2a LCSP, la composició de la Mesa de Contractació serà la
següent:
President:

L’alcaldessa o regidor en qui delegui

Vocals:

La tècnica d’administració general de la corporació
L’interventor de la corporació
L’auxiliar tècnica d’ensenyament de la corporació

Secretari:

Un funcionari de la corporació

La designació com a membre de la Mesa de Contractació es notificarà als seus
integrants via correu electrònic i de la mateixa manera es comunicaran les dates de
les reunions.

CLÀUSULA ONZENA. Obertura d’Ofertes
L'obertura de les proposicions es realitzarà per la Mesa de contractació a través de
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya,
garantint que l'obertura no es realitza fins que hagi finalitzat el termini per a la seva
presentació, per la qual cosa no se celebrarà acte públic d'obertura d'aquestes.

Per poder iniciar la tramesa de la documentació corresponent al SOBRE ÚNIC, l'eina
requerirà a les empreses licitadores que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada
sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació. Amb aquesta
PARAULA CLAU es xifrarà, en el moment de l'enviament de les ofertes, la
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza
mitjançant la mateixa PARAULA CLAU, la qual han de custodiar les empreses
licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o
aquestes CLAUS (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun
d'ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l'eina de SOBRE DIGITAL
no guarda, ni recorda, les contrasenyes introduïdes) i són IMPRESCINDIBLES per al
DESXIFRAT de les OFERTES i, per tant, per l'accés al seu contingut. La Mesa ni
l’òrgan de contractació no es responsabilitzaran del fet que els licitadors introdueixin
erròniament la PARAULA CLAU, atès que un cop sol·licitada, aquesta no es pot
tornar a sol·licitar.
Un cop sol·licitada la PARAULA CLAU, els licitadors disposaran de 24 HORES per
introduir-la.
En cas que alguna empresa LICITADORA no introdueixi la PARAULA CLAU, NO es
podrà accedir al contingut del SOBRE xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a
través de l'eina de SOBRE DIGITAL es basa en el xifratge de la documentació i
requereix necessàriament la introducció per part de les empreses LICITADORS de
la/les PARAULA/ES CLAU, que només elles custodien durant tot el procés, per poder
accedir al contingut xifrat dels sobres, NO es podrà efectuar la valoració de la
documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït
l'empresa la PARAULA CLAU.
En aquest sentit, els LICITADORS rebreu per correu electrònic una COMUNICACIÓ
de petició de PARAULA CLAU, per tal que introduïu la PARAULA CLAU per a què
s'iniciï el PROCES DE DESXIFRAT del/s SOBRE/S DIGITAL/S corresponent a
l'expedient de contractació de referència. Els LICITADORS podreu INTRODUIR les
PARAULES CLAUS dels sobres en l'ENLLAÇ indicat en dita COMUNICACIÓ. La
introducció d'aquesta PARAULA CLAU només implica el desxifrat del contingut del
sobre esmentat, però no es realitzarà la seva obertura fins, almenys, passades les
24 hores relatives al termini per introduir-la.
Posteriorment, la Mesa de contractació procedirà a l’obertura dels SOBRES ÚNICS
que contenen la proposició econòmica.
Un cop finalitzat aquest acte públic, en la mateixa sessió, la Mesa procedirà a:
1r. Prèvia exclusió, si escau, de les ofertes que no compleixin els
requeriments del plec, avaluar i classificar les ofertes.
2n. Realitzar la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb millor
puntuació.

CLÀUSULA DOTZENA. Requeriment de Documentació
L’òrgan de contractació requerirà al candidat que hagi presentat la millor oferta
perquè, dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà d’haver rebut
el requeriment, mitjançant correu electrònic, presenti la documentació justificativa
d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, així com aquella documentació que acrediti la titularitat i
condicions òptimes del bé immoble objecte d’arrendament, o autoritzi a l’òrgan de
contractació per a obtenir-ne l’acreditació de forma directa.

CLÀUSULA TRETZENA. Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat la millor oferta,
l’import de la qual respondrà dels conceptes esmentats a l’article 110 LCSP, serà la
corresponent al 5 per cent de l’import d’adjudicació del contracte, IVA exclòs.
S’haurà de constituir per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 108 LCSP.
En cas de presentar aval, aquest haurà de ser formalitzat davant notari.

CLÀUSULA CATORZENA. Formalització
El contracte es perfecciona amb la seva formalització i no podrà iniciar-se la seva
execució sense la prèvia formalització.
La formalització es produirà un cop el contracte estigui adjudicat.
D’acord amb l’article 153.4 LCSP, en cas que el contracte no es formalitzi per
causes imputables a l’adjudicatari, se’l exigirà un 3% del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. En aquest cas, s’adjudicarà al
següent licitador per ordre de classificació d’ofertes, prèvia presentació de la
mateixa documentació exigida al primer adjudicatari.
Si les causes de no formalització fossin imputables a l’Administració, s’indemnitzarà
al contractista dels danys i perjudicis que la demora el pogués ocasionar.
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP i
tindrà el contingut mínim previst a l’article 35 LCSP, sense que s’hi pugui incloure
cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.

Simultàniament a la formalització del contracte, l’adjudicatari haurà de signar la
resta de documents amb caràcter contractual que s’adjuntin com a annex al
document administratiu de formalització del contracte.
Aquest document constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.
No obstant, l’adjudicatari podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura
pública, essent al seu càrrec les corresponents despeses.
Tret de manifestació en contrari per part de l’adjudicatari, formalitzada per escrit de
forma fefaent o bé mitjançant compareixença, el seu domicili per tal d’efectuar tota
mena de notificacions i tràmits en relació amb l’expedient de la present contractació
serà el que figuri al contracte.
La formalització es publicarà al perfil del contractant, juntament amb el
corresponent contracte, en un termini no superior a quinze dies des del seu
perfeccionament. Si el contracte es troba subjecte a regulació harmonitzada, a més
s’haurà de publicar en el DOUE, havent d’ésser tramès com a màxim 10 dies
després de la seva formalització.
L’òrgan de contractació podrà no publicar determinada informació relativa a
l’adjudicació i formalització del contracte, justificant-ho degudament a l’expedient.
CLÀUSULA QUINZENA. Condicions d’execució
Els serveis tècnics municipals comprovaran, in situ, l’estat del bé immoble objecte
d’arrendament, els quals elaboraran un informe sobre el seu estat real i les
possibles reparacions que siguin necessàries realitzar per part de l’adjudicatari i el
termini per portar-les a terme, essent d’obligat compliment per aquest últim.
En cas de no realitzar-se en el termini establert o de negar-se a fer-les, serà motiu
de resolució contractual.
CLÀUSULA SETZENA. Règim Jurídic
Aquest contracte té caràcter privat i la seva preparació i adjudicació, es regirà per
l’establert en aquest Plec, i per a allò que no prevegi, serà d’aplicació la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, el Reial decret 817/2009, de 8
de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic; i supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret
administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.
Quant als seus efectes i extinció es regirà per les normes de dret privat.

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent pel coneixement de
les qüestions que es suscitin en relació amb la preparació i l’adjudicació d’aquest
contracte.
L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies que
sorgeixin entre les parts en relació amb els efectes, compliment i extinció del
contracte.

ANNEX 1 . Declaració responsable que compleix les condicions establertes
legalment per a contractar amb l’administració
El senyor/a Nom Cognom 1 Cognom 2, amb DNI núm. 0000000000-A, en nom
propi / en nom i representació de Nom Empresa, amb CIF 00000000, de la qual
actua en qualitat de Càrrec (administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat
solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el Notari de
Ciutat, senyor Nom Cognom 1 Cognom 2, en data dia/mes/any i número de protocol
00000, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador del CONTRACTE
D’ADQUISICIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER D’UN BÉ IMMOBLE LOCAL:
1) Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua
per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes
legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb
l’Administració previstes al Capítol II, Secció 1a LCSP, en concret:


Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.



Que no està incurs en una prohibició de contractar de les recollides en l’article
71 LCSP.

2) Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
3) Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han
experimentat cap variació.
□ SÍ
4)

□ NO

Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les
notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es

DNI

Correu electrònic

Telèfon mòbil

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificacions, comunicacions i/o requeriments quedessin en desús, caldrà
comunicar-ho, per escrit, a l’Ajuntament de Cabrils per tal de procedir a la
modificació corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments
derivades d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de Cabrils pugui facilitarles al servei E-Notum a aquests efectes.

5)

Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada a les clàusules 12 i 13 del PCAP.

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
Signatura,
Nom Cognom 1 Cognom 2
Cabrils___ d_____________ de 201__.

ANNEX 2. Proposició econòmica
El senyor/a Nom Cognom 1 Cognom 2, amb DNI núm. 0000000000-A, en nom
propi / en nom i representació de Nom Empresa, amb CIF 0000000000, de la qual
actua en qualitat de Càrrec (administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat
solidari o mancomunat), segons escriptura pública atorgada davant el Notari de
Ciutat, senyor Nom Cognom 1 Cognom 2, en data dia/mes/any i número de protocol
00000, declara que, assabentat/da de les condicions i requisits que s’exigeixen per
poder ser adjudicatari/ària com a licitador del CONTRACTE D’ADQUISICIÓ EN
RÈGIM DE LLOGUER D’UN BÉ IMMOBLE LOCAL, es compromet en nom propi / en
representació de l'empresa, a executar-lo amb estricta subjecció als Plecs de
Clàusules Administratives Particulars, que accepta íntegrament, d’acord amb la
següent proposició econòmica:

Preu lloguer anual
IVA (21 %)
TOTAL amb impostos
inclosos

Xifres
________ €
________ €
________ €

Renúncia expressa a la revisió de preus

Lletres

Marcar el que procedeixi:
SÍ
NO

Distància en metres des de l’edifici de
l’Ajuntament de Cabrils
Superfície útil
Consta de lavabo addicional (marcar el
que procedeixi)

XXXXXX metres
XXXXXX metres quadrats
SÍ

I perquè així consti, signo aquesta proposició econòmica.
Signatura,

Nom Cognom 1 Cognom 2
Cabrils, ___ d_____________ de 201__.

NO

