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PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS DE LA SUBHASTA PÚBLICA A L’ALÇA, MITJANÇANT EL
PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ D’OFERTES EN SOBRE TANCAT, D’ACTIUS I MOBILIARI PROPIETAT
DE LA FUNDACIÓ TARRAGONA 2017
I. PART GENERAL
Clàusula 1.- Objecte de la subhasta
L'objecte de la subhasta el constitueix els actius i mobiliari, titularitat de la Fundació Tarragona 2017, que es detalla
a l’Annex 1 i Annex 2 al present plec.
El actius relacionats a l’Annex 1 estaran disponibles a partir del dia 20 de desembre de 2018 (essent la
seva data màxima de recollida el 30 de desembre de 2018). S’exceptuen els producte 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16
i 17 de l’Annex 1, que tenen una disponibilitat immediata, disponibilitat immediata que també tenen tots els
productes de l’Annex 2.
En els esmentats annexos es recullen imatges dels diferents actius.
Per altra banda, s’informa que les persones interessades podran examinar in situ els béns mobles objecte de la
subhasta, fins a la finalització del termini de presentació de les ofertes, a les oficines de la Fundació Tarragona
2017, ubicades a Marina Port Tarraco, Moll de Llevant, Edifici B5, 1ª planta, 43004 Tarragona. Per a realitzar dita
visita in situ, serà necessari concretar cita prèvia mitjançant petició enviada al correu
tarragona2018@tarragona2018.cat.
Com s’indica a la clàusula 12, l’adjudicatari/adjudicataris de la subhasta tindran l’obligació de passar a recollir els
diferents actius i mobiliari adquirits per les dependències de la Fundació Tarragona 2017.
Clàusula 2.- Qualificació i règim jurídic
El contracte a què es refereix aquest Plec de Clàusules Particulars (“PCP”) té naturalesa privada i es regeix:
-

Pel que fa a la preparació i adjudicació, pel present PCP, aplicant-se els principis de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic (“LCSP”) per a resoldre els dubtes i llacunes que poguessin
presentar-se.

-

Quant als seus efectes i extinció, a aquest contracte li són aplicables les normes de dret privat.

El present PCP i els seus annexos tenen caràcter contractual. El contracte s'ajustarà al contingut del present PCP,
les clàusules del qual es consideraran part integrant del respectiu contracte. La interpretació del contracte i les
discrepàncies sobre la seva aplicació s'han de fer tenint en compte en primer lloc el PCP, que ha de prevaler -als
efectes esmentats- sobre qualsevol altra norma interpretativa civil o mercantil.
La presentació de proposicions implica l'acceptació incondicionada per part dels licitadors del contingut del present
PCP i dels seus annexes, sense excepció o reserva. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus
termes i de la resta de documents contractuals que puguin tenir aplicació en l'execució del mateix no eximirà
l'adjudicatari de l'obligació de complir el seu contingut.
Clàusula 3.- Preu de licitació
El preu de licitació mínim per cadascun dels béns esta indicat en l’Annex 1 i en l’Annex 2, el número d’unitats
disponibles es troba indicat en l’Annex 4 Model de proposició econòmica.
Les ofertes es presentaran per elements individuals, seguint el model definit en aquest plec de clàusules
Preus llistat d’elements individuals:
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Producto 1
Nombre
Descripción
Precio (IVA Incluído)

Producto 2
Nombre
Descripción
Precio (IVA Incluído)

Producto 3
Nombre
Descripción
Precio (IVA Incluído)

HP AIO 24-E008NS
Modelo de procesador: AMD A9-9400 Memoria RAM:8 GB Tipo de Disco duro:HDD Capacidad de Disco
Duro:1TB Tamaño Pantalla:23.8. Incluye teclado y ratón inalámbricos
400 €

HP Elitebook 840 G2
Portatil HP EliteBook 840 G3, i5-6200U (2.3GHz), 14.0" HD AG LED, 8GB, HDD 500GB, WIFI, Bluetooth,
Std Kbd, ACA 45W, BATT 3C 46 WHr, W7PR64wW10ProL.
200 €

HP ProOne 600 G1 All in One
HP ProOne 600 G1 Intel Core i5 4670s 3.1 GHz. · 8 Gb. SO-DDR3 RAM · 500 Gb. SATA · DVD-RW. Incluye
teclado y ratón
250 €

Producto 4
Nombre
Descripción

Apple iMac 21.5"
21.5IN IMAC: 2.3GHZ DUAL CI5

Precio (IVA Incluído)

630 €

Producto 5
Nombre
Descripción

Transpaleta manual
Transpaleta manual 10054

Precio (IVA Incluído)

217,80 €

Producto 6

Nombre
Precio (IVA Incluído)

Disco duro externo 1TB Toshiba Canvio Basics 2.5 USB3.0 Negro
32,84 €

Producto 7

Nombre
Precio (IVA Incluído)

Microondas con grill TEKA
35,60 €

Producto 8

Nombre
Precio (IVA Incluído)

Microondas Blue Sky 700W
37,47 €

Producto 9

Nombre
Precio (IVA Incluído)

Frigorígico INDESIT TIAA 10 doble puerta
207,30 €

Producto 10

Nombre
Precio (IVA Incluído)

Cafetera de Longhi en 97W
32,30 €
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Producto 11

Nombre
Precio (IVA Incluído)

Destructora Cross CUT Fellowes 225C
237,50 €

Producto 12

Nombre
Precio (IVA Incluído)

Regletas (15 unidades)
3,60 €/unidad

Producto 13

Nombre
Precio (IVA Incluído)

Toalla línea algodón recibe 450g (50x100cm) (500 unidades, en lotes de 10u)
1,80 €/unidad - 18 € cada lot de 10 unitats

Precio (IVA Incluído)

Estructura Truss de 420x220cm de aliminio negro. Compuesta por: 6 piezas de 200cm, 4 piezas de
50cm, 4 piezas encajables de 8 conectores, piezas de fijación, conexión de aluminio
775,42 €

Producto 15

Nombre
Precio (IVA Incluído)

Alargador 40 metros
25,00 €

Producto 16

Nombre
Precio (IVA Incluído)

Alargador 50 metros
30,00 €

Producto 17

Nombre
Precio (IVA Incluído)

MI de cable LHA RZ1-K (AS) 40 metros
708,00 €

Producto 14

Nombre

Preu
unitari
mínim
sense IVA

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
Taula moble ala i pop 19 de mides (180x80x74cm). Sobre en melamina Blanca.
Estructura metàl·lica color Blanc
+
Moble ala i pop19 de mesures (140x60x56cm). Format per calaixos, prestatges i
forat per CPU. Acabat tot en melamina Blanc
Armari blanc de mides (90x45x70cm) amb portes batents i estants inclosos.
Acabat en melamina Blanc
Taula i.pop 19 de 100cm de diàmetre. Sobre en melamina Blanc i estructura de
peanya metàl·lica color blanc
Taula i.pop 19 de 120cm de diàmetre. Sobre en melamina Blanc i estructura de
peanya metàl·lica color blanc
Sofà AVALON de 3 places amb peus en color blanc. Tapissat en tela RENO Simil
Pell Color Negre
Cadira LIGHT amb rodes, recolza braços i lumbar. Sistema de regulació del seient
i respatller en funció del pes de l'usuari. Base en poliamida. Respatller de malla
blanca i seient entapissat en color Negre
Mesa VITAL PRO: Medidas 180x80x74h cms. Melamina color blanco, acero
lacado color blanco. Con "W"
Taula Nemo (160x80x75cm) A Tauler BL
+
Ala Nemo (100x60x75cm) A Tauler BL
Mesa Reunión 200x110 BL PIE Copa
FUNDACIÓ TARRAGONA 2017

Número
d'unitats
disponibles

353,40 €

1

85,20 €

3

165,00 €

1

173,40 €

1

655,80 €

1

94,20 €

1

165,00 €

2

117,73 €

4

162,66 €
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16,74 €

Cadira Blau administrativa 1006

11

Els licitadors hauran d’igualar o augmentar els imports fixats com a preus unitaris mínims.
Quedaran excloses aquelles ofertes que presentin imports inferiors als preus mínims que s'expressen en
aquest PCP.
Les persones o entitats adjudicatàries resten obligades al pagament dels impostos que siguin procedents (inclòs
l’IVA); així com de qualsevol altra despesa que es derivi de la transmissió de la propietat dels béns mobles objecte
de licitació.
Clàusula 4.- Modalitats de presentació d’oferta
S’acceptaran les següents modalitats de presentació d’oferta per parts dels licitadors:
1) Oferta per algun o alguns dels elements individuals relacionats en els esmentat annexos.
No s’estableix cap límit de nombre d’elements que poden adjudicar-se a cada licitador.
Les ofertes hauran de presentar-se de conformitat amb el model que es recull com a Annex 4.
II. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 5.- Capacitat i solvència
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguin plena
capacitat d'obrar i no estiguin incurses en prohibició de contractar.
Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, els requisits que estableix l'article 68 de la
LCSP.
UNIONS D'EMPRESARIS. Podran presentar proposicions les unions d'empresaris que es constitueixin
temporalment a l'efecte, segons preveu l'art. 69 de la LCSP.
Per a que en la fase de presentació de proposicions sigui eficaç la unió temporal davant de la Fundació Tarragona
2017, caldrà que els empresaris que estiguin interessats a concórrer integrats en ella indiquin, en document privat,
els noms i circumstàncies dels que la constitueixin, la participació de cada un d'ells i que assumeixen el compromís
de constituir-se en Unió Temporal d'Empreses en cas de resultar adjudicataris del contracte. Aquest document
haurà d'estar signat pels representants de totes les empreses components de la Unió. No és necessària la
formalització en escriptura pública de la Unió fins que s'hagi efectuat l'adjudicació al seu favor.
Clàusula 6.- Lloc i termini de presentació d'ofertes
Les ofertes dels licitadors ÚNICAMENT podran presentar-se a les dependències de la Fundació Tarragona 2017
(Marina Port Tarraco, Moll de Llevant, Edifici B5 1a planta, 43004 Tarragona) fins el dia i hora que s'indiqui en
l'anunci de licitació, anunci que es publicarà al perfil de contractant.
Les ofertes presentades fora del termini establert no seran admeses sota cap concepte ni en cap
circumstància.
No es pot presentar més d'una proposició, ni tampoc subscriure proposicions en participació conjunta amb altres
empreses si ja s'ha fet individualment o figurar en més d'una d'aquestes agrupacions. La infracció de la prohibició
a què es fa referència en aquest paràgraf dona lloc a la inadmissió de totes les proposicions presentades.
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Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada. La retirada injustificada d'una proposició, donarà lloc a la
prohibició de contractar prevista a l'article 71.2.a) de la LCSP.
Les proposicions seran secretes. Els licitadors han de garantir aquest caràcter respectant estrictament la forma de
presentació d'ofertes que s'especifica en la clàusula 16 d'aquest PCP.
La presentació d'una oferta implica, d'una banda, que el licitador accepta incondicionalment el contingut d'aquest
PCP i, d'altra, el reconeixement que reuneix tots i cadascun dels requisits necessaris per a contractar amb la
Fundació Tarragona 2017 i en aquest procediment.
Clàusula 7.- Forma en què s'han de presentar les proposicions
Les ofertes a presentar en aquest procediment es presentaran a través de dos (2) sobres, designats
respectivament amb els noms de "Sobre A" i "Sobre B".
Seguir les instruccions sobre com s'ha de preparar l'oferta i quina informació s'ha de subministrar en cada sobre
és essencial. Tal com s'indica a continuació, la infracció d'aquestes instruccions pot conduir a l'exclusió del licitador.
Els dos (2) sobres que es presentin a la licitació hauran d'estar tancats, per tal de complir amb el caràcter
secret de les proposicions dels licitadors, i han de complir les formalitats quant a la seva identificació
externa i en el seu contingut que s'indiquen a continuació:
Sobre A. Documentació formal
1.- Identificació externa del Sobre A
Sobre A
Documentació formal
PROCEDIMENT OBERT CONVOCAT PER LA FUNDACIÓ TARRAGONA 2017 PER A
L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA A L’ALÇA, D’ACTIUS I MOBILIARI,
TITULARITAT DE LA FUNDACIÓ
S'haurà d'indicar en l'exterior del sobre: Nom de l'empresa que es presenta al procediment, número de
telèfon, adreça de correu electrònic de la persona de contacte, així com el nom i cognoms, la data i la
signatura del licitador o la persona que el representi.
Contingut del Sobre A
En aquest sobre s'inclourà la següent documentació:
a)
Declaració responsable segons el model que s’acompanya com a Annex 3. En el cas de voluntat de
concurrència conjunta en unió d'empresaris, cadascuna de les empreses integrants de la mateixa haurà de
presentar una declaració responsable.
b)
Un document en el qual s'indiqui el nom de la persona de contacte a l'efecte del procediment de licitació, un
domicili a efectes de notificacions (adreça postal o bé adreça de correu electrònic) i un número de telèfon de
contacte.
c)
En el cas de voluntat de concurrència conjunta en unió d'empresaris, s'haurà de presentar, addicionalment,
el document privat al qual es fa referència en la clàusula 13 del present PCP.
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Sobre B. Proposició econòmica
2.- Identificació externa del Sobre B
Sobre B
Proposició econòmica
PROCEDIMENT OBERT CONVOCAT PER LA FUNDACIÓ TARRAGONA 2017 PER A
L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA A L’ALÇA, D’ACTIUS I MOBILIARI,
TITULARITAT DE LA FUNDACIÓ
S'haurà d'indicar en l'exterior del sobre: Nom de l'empresa que es presenta al procediment, número de
telèfon, adreça de correu electrònic de la persona de contacte, així com el nom i cognoms, la data i la
signatura del licitador o la persona que el representi.
Contingut del Sobre B
-

Proposició econòmica

Els licitadors hauran de presentar degudament complimentat el model que s’acompanya com a Annex 4 al present
PCP, marcant les opcions que en el seu cas corresponguin.
L'oferta econòmica es presentarà en suport paper i haurà d'estar signada pel licitador.
S'assenyala expressament que lliurar sobres oberts, incloure en el sobre A documentació o informació que
segons aquest PCP s'ha d'incloure en el sobre B, o presentar un nombre diferent de sobres del que es
demana, pot comportar una infracció del caràcter secret de les proposicions dels licitadors. Aquesta
infracció implica l'EXCLUSIÓ AUTOMÀTICA DEL LICITADOR d'aquest procediment de licitació.
Clàusula 8.- Examen de les proposicions
Finalitzat el termini de presentació de proposicions, la directora de l’àrea d’Administració, Finances i Serveis
Jurídics de la Fundació Tarragona 2017 procedirà a l'obertura del sobre A i qualificarà els documents presentats.
Si s'observessin defectes o omissions esmenables en la documentació formal, es comunicarà per correu electrònic
als interessats i es concedirà un termini de tres dies per esmenar-les.
L'obertura de les proposicions del sobre B serà pública i es durà a terme a les dependències de la Fundació
Tarragona 2017. En el mateix acte es procedirà a:
-

Prèvia exclusió, en el seu cas, de les ofertes que no compleixin els requeriments del PCP, realitzar la
proposta d’adjudicació de la totalitat del mobiliari/Lots/elements individuals al/s candidat/s que hagin
formulat la proposta més elevada i per l’import d’aquesta.

En aquells casos en què no resulti admissible cap de les ofertes presentades a algun dels béns relacionats en
l’Annex 1 o 2, o no es presenti cap oferta pels mateixos, la subhasta es declara deserta respecte d’aquests.
La data de l’acte Públic d’obertura de les proposicions del sobre B, i qualsevol variació de la mateixa, es publicarà
al Perfil de contractant de la Fundació Tarragona 2107.
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense obrir o les desestimades
una vegada obertes, seran arxivades a l'expedient. Adjudicat el contracte la documentació que acompanya a les
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proposicions quedarà a disposició dels interessats. Si els licitadors no exerceixen aquest dret, la Fundació
Tarragona 2107 quedarà autoritzada per procedir a la destrucció total de la documentació, transcorregut un any
des de l'adjudicació.
Clàusula 9.- Criteris d’adjudicació
Per l’adjudicació de la subhasta es faran servir els següents criteris:
L’adjudicació recaurà sobre el licitador que ofereixi per cadascun dels béns relacionats en l’Annex 1 o 2 del present
plec, un major import.
Les ofertes s’ordenaran de forma decreixent.
Clàusula 10- Adjudicació
L'adjudicació s'efectuarà, per part de l’òrgan de contractació, amb posterioritat a la celebració de l’acte públic
d’obertura de les proposicions del sobre B.
La resolució d'adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als licitadors, havent-se publicar al perfil del
contractant en el termini de 15 dies.
La notificació es farà per correu electrònic, a l'adreça de correu que els licitadors o candidats haguessin designat
al presentar les seves proposicions.
Clàusula 11.- Pagament i Formalització de la venda
El preu total de l’adjudicació s’abonarà per part de l’adjudicatari a la Fundació Tarragona 2017 per transferència
bancària, mitjançant un únic pagament del 100% de l’import del preu total de l’adjudicació, que haurà de realitzarse en el termini màxim de 5 dies hàbils posteriors a la data de l’acte públic d’obertura del sobre B.
El contracte de compravenda haurà de formalitzar-se en document privat que s'ajusti amb exactitud a les
condicions de la licitació, constituint l'esmentat document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Si el
contractista sol·licita que el contracte s'elevi a escriptura pública seran del seu càrrec les despeses corresponents.
La formalització del contracte de compravenda haurà de produir-se en el termini màxim de quinze dies hàbils des
que es remeti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats, previ requeriment de la Fundació a
l’adjudicatari per a la formalització del contracte.
En cas que l'adjudicatari sigui una unió temporal d'empresaris haurà de presentar davant l'òrgan de contractació,
en el termini de 15 dies previs a la formalització del contracte, l'escriptura pública de formalització de la unió
temporal.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins el termini indicat el contractista
haurà d’indemnitzar a la Fundació Tarragona 2017 pels danys i perjudicis causats.
Si les causes de la no formalització fossin imputables a la Fundació Tarragona 2017, s'ha d'indemnitzar el
contractista dels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.
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Clàusula 12.- Recollida dels béns
Un cop efectuat el pagament, l’adjudicatari haurà de fer-se càrrec, al seu cost, de la recollida i, en el seu cas, del
desmuntatge del material, així com del transport del mateix al punt que resulti d’interès per a l’adjudicatari. La
retirada dels actius s’haurà de realitzar com a màxim en període de 5 dies hàbils posteriors a la data de realització
del pagament per part de l’adjudicatari. Com s’ha indicat a la clàusula 1, en el cas dels actius relacionats a l’Annex
1 (amb excepció dels productes , 6, 12, 13, 14, 15, 16 i 17) la recollida dels mateixos haurà d’efectuar-se, com a
màxim, el 30 de desembre de 2018.
La demora en l’esmentat termini, generarà el dret de al Fundació Tarragona 2017 a reclamar els corresponent
danys i perjudicis.
Clàusula 13.- Jurisdicció
L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les qüestions referides a la preparació, adjudicació efectes
i extinció del contracte.
El President del Patronat

El director executiu

Tarragona, 8 de novembre de 2018
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ANNEX 1
CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Nombre
Descripción
Precio (IVA Incluído)

Nombre
Descripción
Precio (IVA Incluído)

HP AIO 24-E008NS
Modelo de procesador: AMD A9-9400 Memoria RAM:8 GB Tipo de Disco duro:HDD Capacidad de Disco
Duro:1TB Tamaño Pantalla:23.8. Incluye teclado y ratón inalámbricos
400 €

HP Elitebook 840 G2
Portatil HP EliteBook 840 G3, i5-6200U (2.3GHz), 14.0" HD AG LED, 8GB, HDD 500GB, WIFI, Bluetooth,
Std Kbd, ACA 45W, BATT 3C 46 WHr, W7PR64wW10ProL.
200 €

Precio (IVA Incluído)

HP ProOne 600 G1 All in One
HP ProOne 600 G1 Intel Core i5 4670s 3.1 GHz. · 8 Gb. SO-DDR3 RAM · 500 Gb. SATA · DVD-RW. Incluye
teclado y ratón
250 €

Nombre
Descripción

Apple iMac 21.5"
21.5IN IMAC: 2.3GHZ DUAL CI5

Precio (IVA Incluído)

630 €

Nombre
Descripción

Transpaleta manual
Transpaleta manual 10054

Precio (IVA Incluído)

217,80 €

Nombre
Precio (IVA Incluído)

Disco duro externo 1TB Toshiba Canvio Basics 2.5 USB3.0 Negro
32,84 €

Nombre
Precio (IVA Incluído)

Microondas con grill TEKA
35,60 €

Nombre
Precio (IVA Incluído)

Microondas Blue Sky 700W
37,47 €

Nombre
Precio (IVA Incluído)

Frigorígico INDESIT TIAA 10 doble puerta
207,30 €

Nombre
Precio (IVA Incluído)

Cafetera de Longhi en 97W
32,30 €

Nombre
Descripción
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Producto 11

Nombre
Precio (IVA Incluído)

Destructora Cross CUT Fellowes 225C
237,50 €

Producto 12

Nombre
Precio (IVA Incluído)

Regletas (15 unidades)
3,60 €/unidad

Producto 13

Nombre
Precio (IVA Incluído)

Toalla línea algodón recibe 450g (50x100cm) (500 unidades, en lotes de 10u)
1,80 €/unidad - 18 € cada lot de 10 unitats

Precio (IVA Incluído)

Estructura Truss de 420x220cm de aliminio negro. Compuesta por: 6 piezas de 200cm, 4 piezas de
50cm, 4 piezas encajables de 8 conectores, piezas de fijación, conexión de aluminio
775,42 €

Producto 15

Nombre
Precio (IVA Incluído)

Alargador 40 metros
25,00 €

Producto 16

Nombre
Precio (IVA Incluído)

Alargador 50 metros
30,00 €

Producto 17

Nombre
Precio (IVA Incluído)

MI de cable LHA RZ1-K (AS) 40 metros
708,00 €

Producto 14

Nombre
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ANNEX 2
Producte 1
Taula moble ala i pop 19 de mides (180x80x74cm). Sobre en melamina Blanca. Estructura metàl·lica color Blanc
+
Moble ala i pop19 de mesures (140x60x56cm). Format per calaixos, prestatges i forat per CPU. Acabat tot en
melamina Blanc
PVM: 353,40 €

Producte 2
Armari blanc de mides (90x45x70cm) amb portes batents i estants inclosos. Acabat en melamina Blanc.
PVM: 85,20 €
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Producte 3
Taula i.pop 19 de 100cm de diàmetre. Sobre en melamina Blanc i estructura de peanya metàl·lica colo blanc
PVM: 165€

Producte 4
Taula i.pop 19 de 120cm de diàmetre. Sobre en melamina Blanc i estructura de peanya metàl·lica color blanc
PVM: 173,4€
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Producte 5
Sofà AVALON de 3 places amb peus en color blanc. Tapissat en tela RENO Simil Pell Color Negre
PVM: 655,80 €

Producte 6
Cadira LIGHT amb rodes, recolza braços i lumbar. Sistema de regulació del seient i respatller en funció del pes
de l'usuari. Base en poliamida. Respatller de malla blanca i seient entapissat en color Negre
PVM: 94,20 €
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Producte 7
Mesa VITAL PRO: Medidas 180x80x74h cms. Melamina color blanco, acero lacado color blanco. Con "W"
PVM: 165,00 €

Producte 8
Taula Nemo (160x80x75cm) A Tauler BL
+
Ala Nemo (100x60x75cm) A Tauler BL
PVM: 117,73 €

Producte 9
Taula reunió 200x110 BL PIE Copa
PVM: 162,66 €
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Producte 10
Cadira Blau administrativa 1006
PVM: 16,74 €
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ANNEX 3

MODEL
DECLARACIÓ RESPONSABLE
En/Na ................................................................................., amb DNI núm. ......................................, en
nom propi, o com a representant de l’empresa ........................................, amb domicili
a ...................................... carrer ....................................... i codi d’Identificació Fiscal
núm. ....................................
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1.- Que l’empresa que represento compleix les condicions establertes legalment per contractar amb
l’Administració d’acord amb l’art. 140 de la LCSP.
2.- Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta empresa, no forma part cap de les persones a
qui es refereix la Llei 12/95 d’11 de maig, sobre incompatibilitat d’alts càrrecs.
3.- Que ni l'empresa que represento, ni cap dels membres dels òrgans de govern i administració, estan
incursos en cap de les prohibició de contractar regulades als articles 71 i 72 de la LCSP.
4.- Que l’empresa que represento està facultada per a contractar amb la Fundació Tarragona 2017, ja
que disposa de les condicions d'aptitud i capacitat per contractar amb el Sector Públic previstes a la
Secció primera del capítol II, Títol II del Llibre I de la LCSP (arts. 65, 70, 66 i 69).
5.- Que compleixo tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa referència a
l’obertura, instal·lació i funcionament legal de l’empresa.
6.- Que l’empresa que represento està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i socials,
amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social.
I perquè tingui efectes en l’expedient de Contractació de la Fundació Tarragona 2017, signo la present
Declaració sota la meva responsabilitat i amb el segell d’aquesta empresa. a ..........................
(Segell)
Signat............................................................
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ANNEX 4
MODEL PROPOSICIÓ ECONÒMICA

Sr / Sra. ................................................ amb DNI núm. ................................... expedit ...................... amb
domicili, a efectes de notificació a ............................. al carrer ............................................. núm. ...........
pis ........ telèfon de contacte ............................ que actuo en nom propi (o en representació
de) ...................................................
EXPOSO:
Que estic assabentat de la subhasta pública a l’alça, convocada per la Fundació Tarragona 2017, de
mobiliari d’oficina i del Plec de Clàusules Particulars que regirà el contracte, i accepto íntegrament les
esmentades clàusules i ofereixo, el preu següent:
Que ofereixo els següents preus pels per les unitats indicades (Omplir únicament la informació dels béns
als que es vol adquirir):
Preu
unitari
sense IVA

Número
d'unitats
disponibles

330,57 €

1

165,28 €

1

206,61 €

2

Apple iMac 21.5": 21.5IN IMAC: 2.3GHZ DUAL CI5

520,66 €

1

Transpaleta manual 10054

180,16 €

4

Disco duro externo 1TB Toshiba Canvio Basics 2.5
USB3.0 Negro

27,11 €

1

Microondas con grill TEKA

29,42 €

1

Microondas Blue Sky 700W

30,97 €

1

Frigorígico INDESIT TIAA 10 doble puerta

171,32 €

1

Cafetera de Longhi en 97W

26,69 €

1

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
HP AIO 24-E008NS: Modelo de procesador: AMD A99400 Memoria RAM:8 GB Tipo de Disco duro:HDD
Capacidad de Disco Duro:1TB Tamaño Pantalla:23.8.
Incluye teclado y ratón inalámbricos
HP Elitebook 840 G2: Portatil HP EliteBook 840 G3,
i5-6200U (2.3GHz), 14.0" HD AG LED, 8GB, HDD
500GB, WIFI, Bluetooth, Std Kbd, ACA 45W, BATT 3C
46 WHr, W7PR64wW10ProL.
HP ProOne 600 G1 All in One: HP ProOne 600 G1
Intel Core i5 4670s 3.1 GHz. · 8 Gb. SO-DDR3 RAM ·
500 Gb. SATA · DVD-RW. Incluye teclado y ratón
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196,28 €

1

2,98 €

15

1,49 €/unitat

500

Estructura Truss de 420x220cm de aliminio negro.
Compuesta por: 6 piezas de 200cm, 4 piezas de
50cm, 4 piezas encajables de 8 conectores, piezas de
fijación, conexión de aluminio

640,84 €

1

Alargador 40 metros

20,66 €

1

Alargador 50 metros

24,79 €

1

MI de cable LHA RZ1-K (AS) 40 metros

585,12 €

1

353,40 €

1

85,20 €

3

165,00 €

1

173,40 €

1

655,80 €

1

94,20 €

1

165,00 €

2

117,73 €

4

162,66 €
16,74 €

1
11

Destructora Cross CUT Fellowes 225C
Regletas
Toalla línea algodón recibe 450g (50x100cm) (500
unidades, en lotes de 10u)

Taula moble ala i pop 19 de mides (180x80x74cm).
Sobre en melamina Blanca. Estructura metàl·lica color
Blanc
+
Moble ala i pop19 de mesures (140x60x56cm). Format
per calaixos, prestatges i forat per CPU. Acabat tot en
melamina Blanc
Armari blanc de mides (90x45x70cm) amb portes
batents i estants inclosos. Acabat en melamina Blanc
Taula i.pop 19 de 100cm de diàmetre. Sobre en
melamina Blanc i estructura de peanya metàl·lica colo
blanc
Taula i.pop 19 de 120cm de diàmetre. Sobre en
melamina Blanc i estructura de peanya metàl·lica colo
blanc
Sofà AVALON de 3 places amb peus en color blanc.
Tapissat en tela RENO Simil Pell Color Negre
Cadira LIGHT amb rodes, recolza braços i lumbar.
Sistema de regulació del seient i respatller en funció
del pes de l'usuari. Base en poliamida. Respatller de
malla blanca i seient entapissat en color Negre
Mesa VITAL PRO: Medidas 180x80x74h cms.
Melamina color blanco, acero lacado color blanco. Con
"W"
Taula Nemo (160x80x75cm) A Tauler BL
+
Ala Nemo (100x60x75cm) A Tauler BL
Mesa Reunión 200x110 BL PIE Copa
Cadira Blau administrativa 1006
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Quedaran automàticament excloses de la subhasta les ofertes que presentin un import inferior a
l’indicat en clàusula 3 del present plec de clàusules.

................................ de ............................ de .......................
SIGNATURA
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