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ANNEX II. 

MODEL OFERTA ECONÒMICA 

Jo,          , amb DNI núm.,   , en 

representació de l’empresa    , 

com a 1         . 

DECLAR 

Que estic informat de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari del contracte 

menor d                               , nº                                  , convocat per el Patronat Municipal de l’Habitatge i 

Rehabilitació Integral de Barris. 

Que em compromet, en representació de l’empresa                                                                                     , 

amb CIF                    , a executar-lo amb subjecció estricta als requisits i a les condicions estipulades en el 

projecte, en la memòria justificativa de l’expedient i a la normativa d’aplicació amb la següent oferta 

econòmica: 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL PROJECTE (s/medició)  € 

€ 
(amb baixa inclosa)  € 

- € 
13 % € 

6 % € 
PEM+GG+BI  € 

21 % € 
IVA inclòs  € 

- € 
21 % € 

IVA inclòs € 

- € 
21% € 

IVA inclòs € 

estimació memòria € 
10 % € 

Baixa aplicada - 
Resultant sobre el PEM (PEM-baixa) 

 
RESULTAN T SOBRE EL PEM (PEM-baixa) 
Gastos Generales s/PEM-baixa 

Benefici Industrial s/PEM-baixa 

COSTE OBRAS 

IVA s/CO 

TOTAL COST OBRA (inclou transport de residus NO la taxa)

TOTAL PRESSUPOST SEGURETAT i SALUT 2 

IVA s/SS 
TOTAL COSTE SEGURIDAD y SALUD 

TOTAL COSTE OBRA + SEG. SALUD 
IVA s/CO+SS 
TOTAL COSTE OBRA + SEG. SALUD 

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS 2

IVA s/TAXA 
TOTAL GESTIÓN RESIDUOS estimació 
(el transport s'inclou al COST OBRA, no en aquesta partida)

taxa+IVA  € 

TOTAL OFERTA LICITACIÓ CO+SS+RES €

Nom:  

En  Palma a,     

1 Cal indicar la representació que el declarant té a l’empresa 
2 Capítol NO subjecte a rebaixa 
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	Expedient: Cm-Ob 05/2020
	DNI: 
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