ANNEX NÚM. 3
PROPOSTA ECONÒMICA
El
Sr.
..............................
amb
residència
a
.........................................
carrer...................................... núm. ................ assabentat de l’anunci publicat al
.................................... i de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació de l’acord
marc relatiu als serveis “....................................”, es compromet en nom (propi o de l’empresa
que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions per la
qualitat de (expresseu clarament escrita en lletres i números la quantitat en euros per la qual es
compromet el proponent a l’execució del contracte) .................., més la quantitat de (valor de
l’IVA) euros per l’IVA, en cas que sigui procedent.
PREU DE TOTAL DE L’OFERTA PER A UNA VIGÈNCIA DE 12 MESOS (IVA
Exclòs):______________€
IMPORT DE L’IVA DE L’OFERTA PER A UNA VIGÈNCIA DE 12 MESOS:_______________€
Aquest import es desglossa en les següents quanties:
Servei de prevenció aliè en les disciplines de Higiene, i assessorament en Seguretat,
Ergonomia i psicosociologia
Centre de treball
CRG
CNAG



Consultoria de 8h/setmana, 48 set/any
Consultoria de 3h/setmana, 48 set/any

Preu de l’oferta per la resta de disciplines _________________________ €

Servei de Prevenció Aliè en la disciplina de Vigilància de la Salut
CRG
Reconeixements mèdics bàsics

CNAG

282

64

RRMM amb risc AQ_ABI

81

30

RRMM amb risc AQ_ABII

54

RRMM amb risc AQ_ABII (sense hepatitis B)

82

RRMM amb risc AQ_ABII_IRA (sense hepatitis B)

1

RRMM Radiacions ionitzants

1

RRMM administració + Bioinformàtics

-

63

Preu de l’oferta per la disciplina de Vigilància de Salut __________________ €

Import de l’IVA de l’oferta _________________________________________ €

Amb els següents preus unitaris:



Pel que fa a l’especialitat de vigilància de la salut

Concepte
Preu/h consultoria
Quota anual disciplina Vigilància de la Salut
Cost revisió Bàsica
Protocol AQ_ABI
Protocol AQ_ABII
Protocol AQ_ABI_IRA
Protocol AQ_ABII_IRA



Preu

Pel que fa a l’assessorament presencial per la resta de disciplines:

Concepte
Tècnic a les instal•lacions CRG/CNAG

Preu/h (IVA exclòs)

Import IVA

Termini de validesa de la oferta...........................3 mesos

(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import
superior a qualssevol dels imports indicats a la Clàusula 6 del present Plec de Clàusules
Particulars. Així mateix restaran excloses del present procediment aquelles ofertes que
no s’ajustin explícitament al format del present annex, siguin incompletes, anòmales,
continguin esmenes, errors i/o omissions, que no permetin conèixer clarament les
condicions per valorar l'oferta o indueixin a error.

