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SC-SECRETARIA / Contracte administratiu

ARXIU ELECTRÒNIC «A»
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA
AUTOMÀTICA.
a) Proposició econòmica.
Es presentarà conforme al següent model:
«_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________,
en representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________,
assabentat de l'expedient per a la contractació de les obres de ___________ per
procediment obert simplificat per la tramitació de l’article 159.6 LCSP, anunciat en
el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al
contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent-me
a dur a terme l'objecte del contracte per l'import de ____________ euros (IVA
exclòs) i ___________ euros corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.

A ____________, a ___ de ________ de 20__.

Signatura del candidat,

Signat: _________________.».
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b) Elements relatius a l'oferta, diferents del preu, que s'hagin de
quantificar de forma automàtica.
Es presentarà conforme al següent model:
«_________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a
_____________, ____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________,
en representació de l'Entitat ___________________, amb NIF núm. ___________,
assabentat de l'expedient per a la contractació de les obres de ___________ per
procediment obert simplificat per la tramitació de l’article 159.6 LCSP, anunciat en
el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al
contracte i ho accepto íntegrament, presentant la següent oferta pel que fa als
criteris d’adjudicació diferents del preu:
CRITERI

OFERTA

Ampliació de garantia

__ ANYS ADDICIONAL/S

