ANNEX 2: OFERTA ECONÒMICA I EN RELACIÓ AMB ELS ALTRES CRITERIS
AVALUABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS O
FÒRMULES MATEMÀTIQUES

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT ARRENDAMENT SENSE
OPCIÓ DE COMPRA, DE 4 EQUIPS MULTIFUNCIÓ I UN ESCÀNER

(Nom del/de la signant)........................................................................., amb domicili al
carrer de .................. de ..............., amb DNI núm. .................. en nom propi/ en nom i
representació de l’empresa o entitat..............., amb domicili al carrer ............... núm. , amb
NIF ..............., segons poders atorgats davant el notari Sr. ............... en data ............... amb
núm. ...........; declaro que, assabentat de les condicions i els requisits que s’exigeixen al
Plec de clàusules particulars i als seus annexos per tal de poder ser adjudicatari de la
contractació del SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ
DE COMPRA, DE 4 EQUIPS MULTIFUNCIÓ I UN ESCÀNER per a l’Oficina Antifrau de
Catalunya

EM COMPROMETO:

1.- A efectuar el subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, de 2
equips multifunció, durant un període de 4 anys, i d’acord amb les prescripcions
contingudes als plecs de clàusules administratives particulars i de condicions tècniques del
contracte C_2018_0004_O, per un import màxim de 59.000,00 € (sense IVA), entenent
que aquest valor té caràcter estimatiu i no vinculant. La facturació mensual, i
consegüentment l’import final del contracte, és variable i resta condicionat a la quantitat de
còpies en blanc i negre i en color que s’efectuïn mitjançant cada un dels dos equips
subministrats.
Aquest import serà el resultant de sumar al preu d’arrendament dels equips, el preu del
total màxim de còpies en blanc i negre (màxim 30.000 còpies/equip/any) i del total màxim
de còpies en color (màxim 40.000 còpies/equip/any) que es poden arribar a efectuar pels 4
equips multifunció.

2.- Així mateix em comprometo a percebre les tarifes següents:

a) Preu d’arrendament mensual per a cada equip multifunció:
IMPORT

IVA
(21%)

IMPORT TOTAL (IVA inclòs)

b) Preu d’arrendament mensual de l’escàner:
IMPORT

IVA
(21%)

IMPORT TOTAL (IVA inclòs)

c) Preu per a cada còpia en blanc i negre dels equips multifunció:
IMPORT

IVA
(21%)

IMPORT TOTAL (IVA inclòs)

d) Preu per a cada còpia en color dels equips multifunció:
IMPORT

IVA
(21%)

IMPORT TOTAL (IVA inclòs)

e) Capacitat d’impressió i escaneig de cada equip multifunció (assenyali el número de
pàgines en format A4 –còpies i escanejos- que processa cada màquina per minut).
Velocitat d’impressió de cada equip multifunció

ppm A4

Velocitat d’escaneig de cada equip multifunció

ppm A4

f) Capacitat d’escaneig de l’escàner (assenyali el número de pàgines en format A4 que
escaneja el escàner per minut).
Velocitat d’escaneig de l’escàner

ppm A4

g) Programació de revisions preventives dels equips multifunció (marcar amb una X l’opció
escollida):
Al menys 4 revisions anuals
Al menys 6 revisions anuals
Al menys 12 revisions anuals

h) Programació de revisions preventives de l’escàner (marcar amb una X l’opció escollida):
Al menys 4 revisions anuals
Al menys 6 revisions anuals
Al menys 12 revisions anuals

i) Retirada de reciclats de tòners i d’altres consumibles de la seu de l’Oficina Antifrau de
Catalunya (deixar en blanc l’opció escollida, ratllar l’opció no escollida) :
Es retiraran de la seu de l’Oficina Antifrau de Catalunya els reciclats
de tòners i d’altres consumibles dels equips subministrats

Barcelona, de

de

SÍ

NO

(Signatura del proposant)

(*) En cas d'unió temporal d'empreses s'han de fer constar les dades de cadascun dels
representants de les empreses que la formen.

