
 
 

 

 

ANNEX III 
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

 

LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 
D’UN SISTEMA DE SEGURETAT PERMIETRAL FIREWALL PER AL PARC TECNOCAMPUS MATARÓ 
Exp. Núm. 10/2017 
 

 
“En/Na ................................................, amb DNI núm. ......................, expedit en ........................, en data 
............ de .........de .................., de professió ...................................., veí/a de .........................., amb 
domicili al carrer ................, núm. ..........., pis ............., amb capacitat jurídica i per obrar en aquest 
procediment, actuant en nom propi (o en representació de .......................................... pel poder que 
s'adjunta),  

 
FAIG CONSTAR 
 
1. Que accepto el contingut del Plec de clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions 
tècniques que regeixen aquesta licitació, i em comprometo a executar el projecte en qüestió amb estricta 
subjecció als mateixos, en cas de resultar seleccionat en aquesta proposició. 
 
2. Que ofereixo assumir el compliment de l'esmentat contracte pel preu de: 

Concepte  
 

PREU 
OFERTAT 

(SENSE IVA) 

IVA 

1- Subministrament d’equips i tot element hardware 
necessari per a la seva implementació segons 
especificacions del projecte 

Màx. 
55%  
del 

preu 
total 

ofertat 

    

2- Subministrament de Projecte d’Implantació i Migració del 
FW actual. Inclou totes les tasques, accions, configuracions, 
proves, formació, etc. que siguin necessàries per al 
lliurament del sistema claus en mà. 

  

3- Servei de llicències per a 3 anys. Inclou totes les llicencies i quotes que 
siguin necessàries per a complir amb els requeriment del projecte, així 
com les seves actualitzacions durant el període de durada del 
contracte de 3 anys. 

  

4- Servei de manteniment i garanties durant el període de 3 anys. 
Queden inclosos tots els serveis de manteniment i SLA especificats en 
l’oferta i les garanties necessàries durant el període de contracte de 3 
anys. 

  

5- Proposta econòmica de les llicencies, manteniment i garanties pel 
període de contractació de 1 any: oferta econòmica dels conceptes 
addicionals per a les llicències, garanties i manteniment per un any, 
segons les  indicacions de l’apartat 7 del PPT 

  

 
3. Igualment, declaro sota la meva responsabilitat que reuneixo totes les condicions exigides en 
la present contractació i que no em trobo inclòs en cap de les circumstàncies que impedeixen 
contractar amb l'Administració pública, tal com determina l'article 60 del TRLCSP. 
 

 
(Lloc, data, signatura i segell de l'empresa) 


