
ANNEX II

MODEL DE PROPOSICIÓ

La  Sra./el  Sr.  _________________________________,  amb  domicili  a  _______________,
carrer____________________________,  núm._____,  telèfon________________,  amb  DNI
______________  (o  passaport  o  document  que  el  substitueixi),  actuant  en  nom  propi  (o  en
representació de ______________________________, DNI o CIF _________________,  i  amb
domicili a _____________, carrer ___________________________________, núm_____, telèfon
___________), amb adreça electrònica _______________________, pren part en el procediment
de  licitació  de  l’Ajuntament  d’Inca  convocat  per  a  l’adjudicació  del  contracte  menor  de
subministrament, consistent en l’adquisició de tres servidors pel CPD de l’Ajuntament d’Inca, als
efectes del qual:

1. Formula la següent DECLARACIÓ RESPONSABLE, i per tant manifesta: Que ostenta la
representació de la societat que presenta l’oferta (en el cas de que es tracti d’una persona
jurídica); que compta amb les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat; que no està
incursa en cap prohibició de contractar; 

2.  DECLARA Que coneix i  accepta,  de forma incondicionada,  el  contingut  de totes les
clàusules o condicions dels plecs i de tota la documentació que regeix la licitació, sense
cap excepció o reserva.

3. OFEREIX el preu de _________________ euros (IVA exclòs), que significa una baixa de
_______________ euros en relació amb el tipus de licitació.

4. OFEREIX les següents hores de formació i assessorament: 

Hores
5
6
7
8
9

5.  OFEREIX la instal·lació dels equips i  connexió d’aquests a una cabina de discos ja
existent de la marca huawei:

□ SÍ
□ NO

6. OFEREIX la substitució dels 2 discos SAS per discos SSD per a servidors,  amb la
següent mida dels discos SSD (en cas que ofereixi aquesta millora, seleccionar la mida
dels discos. En cas de NO oferir aquesta millora, no fer cap indicació) :

Mida GB
120-199
200-256
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A ______________, el dia _____ de __________________ de 20__

EL LICITADOR
(signatura electrònica) 
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