Núm. Expedient: 8004330008-2018-000010680
ANNEX IX
Model d'oferta ECONÒMICA

,a nom de SERVICIOS Y SEGURIDAD COVADONGA, S.L.
amb CIF núm. B-81508590 i amb domicili fiscal a C/ MAR MEDITERRANEO, Nº 2, NAVE 15, 28830, SAN
FERNANDO DE HENARES (MADRID)
assabentat de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació del contracte de subministrament
de pilones flexibles per a les obres de conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona, em
comprometo, a prendre al meu càrrec l'execució del mateix, amb estricta subjecció als expressats requisits
i condicions, pels següents preus unitaris:

Descripció
Subministrament
de 700 Pilones
flexibles de
poliuterà

Preu unitari màxim
de licitació
(IVA exclòs)
34,00 €

Preu unitari
ofertat
(IVA exclòs)
28,74 €

Import
Ofertat
(IVA exclòs)
20.118,00 €

Import IVA

4.224,78 €

Import Total
Ofertat
24.342,78 €

El pressupost màxim de licitació és: 23.800,00 € d’import de licitació, més 4.998,00 € d’IVA (21%). Import
total: 28.798,00 €
Adjunto tota la documentació exigida i em comprometo a presentar la documentació que se’m requereixi en
el supòsit de presentar l’oferta més avantatjosa.

SAN FERNANDO DE HENARES, 3 de GENER de 2019
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Núm. Expedient: 8004330008-2018-000010680
ANNEX IX
OFERTA ECONÒMICA

, a nom de l’empresa PROSEÑAL, S.L.U. amb CIF B-59.720.987
i amb domicili fiscal al Carrer comte de Borrell núm. 230 5è 1a 08029-Barcelona
Assabentat de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del contracte de
subministrament de pilones flexibles per a les obres de conservació de carreteres de la Diputació
de Tarragona, em comprometo, a prendre al meu càrrec l’execució del mateix, amb estricta
subjecció als expressats requisits i condicions, pels següents preus unitaris:

Descripció
Pilones flexibles de poliuretà

Preu unitari
màxim de licitació
(IVA exclòs)
34,00 €

Preu unitari
ofertat
(IVA exclòs)
33,98 €/Ut.

Import IVA

Import Total
Ofertat

7,13 €/Ut.

41,11 €/Ut.

El pressupost màxim de licitació és: 23.800,00 € d’import de licitació, més 4.998,00 € d’IVA (21%).
Import total: 28.798,00 €

Adjunto tota la documentació exigida i em comprometo a presentar la documentació que se’m
requereixi en el supòsit de presentar l’oferta més avantatjosa.

A Barcelona, a 09 de gener de 2019

PROSEÑAL, S.L.U.

1
PROSEÑAL dispone de un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, Certificados de seguridad y salud conforme OHSAS 18001:2007, Certificado de Conformidad CE
conforme a la Norma Europea UNE EN 12899-1:2007 y para la fabricación de señales, Certificado de Gestión Medioambiental ISO 14001:2015.

ANNEX IX
Model d’oferta econòmica

NOVATILU, SL amb domicili a Manlleu (Barcelona), Via Ausetania, 11 i número d’identificació
fiscal B98197916,

Assabentat de les condicion i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del contrac
subministrament de pilones flexibles per a les obres de conservació de carreteres de la Dipu
de Tarragona, em comprometo, a prendre al meu càrrec l’execució del mateix, amb e
subjecció als expressats requisits i condicions, pels següents: Preu s unitaris

Descripció

Preu unitari
màxim de
licitació
(IVA exclòs)
Pilones flexibles de 34 ,00 €
poliuretà

Preu
unitari Import IVA
ofertat

Import
Ofertat

(IVA exclòs)
32,82 €

39,71 €

6,89 €

Total

El pressupost màxim de licitació és: 23.800,00 € d’import de licitació, més 4.998,00
(21%). Import Total 28.978,00 €

Adjunto tota la documentació exigida i em comprometo a presentar la documentació que se
requereixi en el supòsit de presentar l’oferta més avantatjosa.

Manlleu, a 9 de gener de 2019

NOVATILU, SL

