MODIFICACIÓ PUNTUAL DE l’ANNEX 2 DEL LOT 2 OPERARIS DE
MANTENIMENT I DEL LOT 3 JARDINERIA DEL CONTRACTE DELS
SERVEIS DE MANTENIMENT INTEGRAL D’OBRES, MUNTATGE I
JARDINERIA DEL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

Es modifica el l’Annex 2 del LOT 2 – OPERARIS DE MANTENIMENT i del LOT 3 – JARDINERIA per
a la contractació dels serveis de manteniment integral d’obres, muntatge i jardineria del Circuit
de Barcelona-Catalunya.
Text íntegre:
ANNEX 2. MODEL DE PROPOSTA DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
LOT2 – OPERARIS DE MANTENIMENT
“ El Sr/Sra...........................................................................amb NIF número.............................., en
nom propi/en representació de l’empresa....................................................................................,
en qualitat de......................................................., i segons escriptura pública autoritzada davant
Notari de..........................., en data...........................i amb número de protocol............../o
document............................., CIF número..........................., domiciliada a....................................,
carrer..........................................................................., número...........
Manifesto:
Que estic informat del contingut del Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que regeixen la licitació convocada per Circuits de Catalunya, per
adjudicar el contracte dels serveis de manteniment integral d’obres, muntatge i jardineria de
Circuit de Barcelona-Catalunya (Lot2 – Operaris de Manteniment), i em comprometo a portarlo a terme amb subjecció als referits plecs per la quantitat total de.......................euros, IVA no
inclòs.
L’import que correspon en concepte d’IVA és de..........................euros, al tipus impositiu
del.............................%
El preu hora per al servei objecte de contracte, és el següent:
Servei
Operari de Manteniment

Preu Licitació

Oferta

24,80€

*Les ofertes dels preus hora, només podran presentar-se amb un màxim de dos decimals.

(Lloc, data i signatura del licitador)”

Montmeló, 23 de novembre de 2021
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MODIFICACIÓ PUNTUAL DE l’ANNEX 2 DEL LOT 2 OPERARIS DE
MANTENIMENT I DEL LOT 3 JARDINERIA DEL CONTRACTE DELS
SERVEIS DE MANTENIMENT INTEGRAL D’OBRES, MUNTATGE I
JARDINERIA DEL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

ANNEX 2. MODEL DE PROPOSTA DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
LOT3 – TEBALLS DE JARDINERIA
“ El Sr/Sra...........................................................................amb NIF número.............................., en
nom propi/en representació de l’empresa....................................................................................,
en qualitat de......................................................., i segons escriptura pública autoritzada davant
Notari de..........................., en data...........................i amb número de protocol............../o
document............................., CIF número..........................., domiciliada a....................................,
carrer..........................................................................., número...........
Manifesto:
Que estic informat del contingut del Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que regeixen la licitació convocada per Circuits de Catalunya, per
adjudicar el contracte dels serveis de manteniment integral d’obres, muntatge i jardineria de
Circuit de Barcelona-Catalunya (Lot3 – Treballs de Jardineria), i em comprometo a portar-lo a
terme amb subjecció als referits plecs per la quantitat total de.......................euros, IVA no inclòs.
L’import que correspon en concepte d’IVA és de..........................euros, al tipus impositiu
del.............................%
El preu hora per al servei objecte de contracte, és el següent:
Servei
Jardiner

Preu Licitació
27,90€

Oferta

*Les ofertes dels preus hora, només podran presentar-se amb un màxim de dos decimals

(Lloc, data i signatura del licitador)”

Montmeló, 23 de novembre de 2021
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