Ecògraf d'alta gama per estudis abdominals, vasculars, de parts toves, mama, pediatria, transrectal i
intervencionista
Expedient número GSSV-SU-O-20-0083
Model d'oferta del sobre C

2.1. Ampliació del termini garantia mínim definit
en el plec de prescripcions tècniques (PPT)

2.2. Proposta econòmica anual de manteniment
(incloent-hi la cobertura de transductors -mínim un
transductor per any-)
un cop hagi expirat la garantia de l’equip

Termini de garantia mínim exigit en el PPT (en anys)

1

Anys sencers addicionals oferts pel licitador
Total anys garantia oferts pel licitador

1

Percentatge respecte a l’import total amb IVA
de l’oferta econòmica de l'apartat 2.3
(el percentatge ofert no podrà superar el 8 %)
Import anual amb IVA

0,00 €

D'acord amb els criteris d'adjudicació del plec de clàusules administratives particulars s'exclouran aquelles propostes
que no ofereixin la proposta econòmica anual de manteniment o que ofereixin un percentatge superior al percentatge màxim establert

Import de licitació sense IVA
2.3. Proposta econòmica del subministrament,
instal·lació i posada en servei de l’equip

Tipus IVA

Import de licitació
amb IVA

91.000,00 €

21%

110.110,00 €

Import ofert sense IVA

Tipus IVA

Import ofert amb IVA

Import total de l'IVA

0,00 €

21%

0,00 €

D'acord amb els criteris d'adjudicació del plec de clàusules administratives particulars en la proposta econòmica del subministrament
no es podrà superar l’import de licitació, en cas contrari la proposta quedarà exclosa automàticament.

S'han d'omplir els camps ressaltats en verd (la resta de camps s'emplenaran de forma automàtica)

Nom licitador

Nom i cognoms representant 1
NIF representant 1
Nom i cognoms representant 2
NIF representant 2

Lloc i data

NIF licitador

Cal presentar aquesta oferta en format de full
de càlcul.
D'acord amb l'apartat 13 del Plec de
Clàsusules Administratives Particulars, "a
travès de l'eina de Sobre Digital les empreses
hauran de signar el document "resum" de les
seves ofertes, amb signatura electrònica
avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura del qual s'enten
signada la totalitat de l'oferta, atès que aquest
document conté les empremtes electròniques
de tots els documents que la composen."

