MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTA ECONÒMIA I INFORMACIÓ TÈCNICA
NECESSÀRIA PER PODER REALITZAR LA VALORACIÓ DE L’OFERTA.
CONTRACTE DE SERVEIS AMB NÚMERO D’EXPEDIENT PMT/4/2011 PEL
SERVEI DE MANTENIMENT GENERAL D’EDIFICIS I ELEMENTS EXTERNS DEL
RECINTE PARC MEDITERRANI DE LA TECNOLOGIA

Oferta

Dades personals
Nom i cognoms

Adreça

Població

Càrrec (si s’actua en representació)

Empresa

Domicili social

Telèfon

CIF/DNI

Notari/ària que ha atorgat els poders

Data d’atorgament dels poders

He llegit l’anunci inserit al Perfil del Contractant de PMT S.L i conec les
condicions i els requisits per concórrer a l’adjudicació del servei de referència, i
considero que estic en situació de licitar per a aquest servei.
Faig constar que conec les prescripcions tècniques i el Plec de clàusules
administratives particulars que serveixen de base a la convocatòria, que
n’accepto incondicionalment les clàusules i el que disposa la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, que reuneixo totes les condicions
exigides per contractar amb PMT, SL i que em comprometo en nom (propi o de
l’empresa que es representa) a prendre al meu càrrec el servei esmentat, amb
subjecció estricta als requisits i les condicions esmentats, pel període d’1 any i
pel preu total de

Oferta econòmica:
(preu base amb xifres) euros, més (import IVA) € corresponent al ..% = (import
total) euros,

Oferta tècnica:

a) Planificació i organització del servei. Gestió de la informació.
Nota: Presentar una programació coherent segons les característiques del servei
descrites en el Plec de prescripcions tècniques, els edificis i els elements
externs del recinte, així com un sistema de seguiment i control de qualitat i
prestació del servei.

b) Recursos Humans
Nota: Acreditar tant la formació com els coneixements mitjançant titulació i/o
experiència amb el currículum vitae. Presentar un Pla de formació i de riscos
laborals adequat a les nostres instal·lacions i les seves singularitats.

c) Altres Millores
Nota:
Presentar propostes per millorar el servei com, entre d’altres, la
telegestió, el diagnòstic i el manteniment del programari SCADA, el diagnòstic i
manteniment dels equips CIRCUTOR, la possibilitat de realitzar termografies,
etc.

Lloc i data

Signatura

