MODEL DE PRESENTACIÓ D’OFERTA DE CONTRACTE MENOR
El/laSr/Sra............................................................ amb NIF..............................................., en nom
propi o en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica ................................... amb
NIF/CIF........................................
En relació a la petició d’oferta del següent:
Petició de contracte:
Objecte:

FORMULO LA SEGÜENT OFERTA ECONÒMICA D’ACORD AMB PREUS DE MERCAT:
Preu net sense IVA1:
Import de l’IVA que correspon al tipus impositiu del ...% :
Preu total IVA inclòs:
ALTRES ELEMENTS DE L’OFERTA:
L’oferta presentada es correspon amb la proposició tècnica i econòmica desglossada pels preus
unitaris i conceptes següents:
Conceptes

Preu net unitat IVA exclòs

Número d’unitats

Import

TOTAL 1
*Indicar tants conceptes com sigui necessari.
*En el cas d’obres hauran d’aportar el llistat de preus que ofereix el licitador d’acord amb la memòria valorada o projecte.
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El preu sense IVA no pot superar l’import net que s’especifica en el document descriptiu.
1

DESIGNO I ACCEPTO
Que s’utilitzi, per a totes les notificacions i comunicacions electròniques relacionades amb aquesta
contractació, la següent adreça de correu electrònic (@): ...........................................................
DECLARO
Que l'empresa a la qual represento legalment:
està facultada per contractar amb INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA SA spm,
ja que té capacitat d’obrar i no es troba en cap de les prohibicions per contractar establertes a
la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP);
està donada d’alta a l’epígraf de l’Impost d’Activitats Econòmiques corresponent a l’objecte
del contracte i que està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que
no té cap deute amb l'Ajuntament de Barcelona;
està inscrita en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya
1 tota la documentació que
(RELI), (NIF de l’apoderat .....................................................) 3 i
figura en el RELI manté la seva vigència i no ha estat modificada.
2

Dóna compliment a les previsions de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.
Que Sí / No té relacions legals amb paradisos fiscals i, en cas afirmatiu, presenta la següent
documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a aquestes
actuacions ......
Aquest paràgraf només l’heu de posar abans d’enviar-ho al proveïdor si el contracte implica
contacte habitual amb menors
Té en el seu poder la certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals vigent
de cadascun dels treballadors que executaran aquest contracte.
AUTORITZO A INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, SA spm en cas de resultar
adjudicatari/ària del contracte:
a sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), directament o a través del
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el
certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries imposades per les
disposicions vigents, i durant tota la vigència del contracte;
4

4a

sol·licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o a través
del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el

2 Marcar amb una X en cas que sigui certa l’afirmació.
3 Emplenar quan es tracti de persona jurídica o persona física que no actuï en nom propi.
4 Marcar amb una X en cas de donar l’autorització
2

certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social,
imposades per les disposicions vigents, i durant tota la vigència del contracte.”
L’obligació següent només l’heu de posar si la prestació del contracte comporta que l’empresa
hagi de tractar dades de caràcter personal facilitades per ICB.
M’OBLIGO I COMPROMETO en cas de resultar adjudicatari/ària del contracte a:
-

-

-

-

Executar les prestacions objecte del contracte amb estricte compliment de les previsions de la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals, el Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i altra normativa de
desenvolupament en aquesta matèria.
Tractar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés en ocasió del compliment del
present contracte d'acord amb les instruccions indicades a l’annex corresponent, i amb la
consideració d’encarregat del tractament.
Guardar secret professional pel que fa a les dades de caràcter personal a les quals tingui accés
en ocasió del compliment del present contracte, obligació que subsistirà, fins i tot, un cop el
contracte s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o per qualsevol
altra causa legalment admesa o establerta en aquest contracte.
Mantenir les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu que té implantades, necessàries per
garantir la seguretat de les dades de caràcter personal a les quals tindrà accés en ocasió de
l’execució del present contracte, tot evitant-ne la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat, tenint en compte I'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades
emmagatzemades i els riscos a que estan exposades.

Protecció de dades personals del licitador
D´acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades seran
tractades per ICB amb la finalitat de gestionar la contractació, legitimada en base a la Llei 9/2017
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Les vostres dades seran cedides si escau a
la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de
Catalunya i s´incorporaran a un fitxer anomenat “Plataforma de Serveis de Contractació Pública
(PSCP)” amb la finalitat de publicar aquesta informació a la PSCP (perfil licitador); els usos
previstos d´aquestes dades són el registre de les dades de contacte de les empreses (i persones
físiques) proveïdores dels òrgans de contractació d´àmbit territorial català que fan servir la PSCP
(perfil licitador) i les seves eines de licitació electrònica. Les vostres dades seran conservades el
temps establert per complir amb les obligacions legals.
Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes.
Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a
www.beteve.cat. Pel que fa a la política de privacitat de la Generalitat de Catalunya, presentant
sol·licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona o
mitjançant l´adreça electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat.
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