

OFERTA respecta DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER
L’ADQUISICIÓ D’EQUIP INFORMÀTIC PEL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I
DE REHABILITACIÓ INTEGRAL DE BARRIS), concretament es tracta d’adquirir: 7
ordinadors, 7 teclats amb lector de targetes i 2 monitors, amb les especificacions
tècniques següents:

7

Ordinadors HP ProDesk 400 G5 SFF i5-8500T, 8GB RAM, 1TB, W10P

2

Pantalles HP EliteDisplay E233

7

Teclats HP smart card terminal kus1206

En cas de que no se pugui ofertar aquest material, se pot fer amb un material de la mateixa
marca però de característiques similars. Si es dona aquest cas, es concretaran les
especificacions tècniques a continuació:
7 Ordinadors:
2 Pantalles:
7 teclats:

D........................................................................,en plena representació de l’empresa
........................................................................amb CIF............................................ , pren part a
aquesta oferta, es presenta a la mateixa, i es compromet a :
1.- Realitzar el contracte menor de subministrament de l’equip informàtic, abans esmentat,
per el preu de ............................................(IVA exclòs), al que correspon aplicar un IVA del
...............% que suposa ...................... i que per tant fa un total de ............................
2.- Executar el contracte de subministrament de l’equip informàtic , abans esmentat, en el
termini de 15 dies , comptats des de el dia següent al de la comunicació de l’adjudicació del
contracte, entregant l’equip informàtic a les oficines del Patronat Municipal de l’Habitatge i
de Rehabilitació Integral de Barris, a la Avinguda Gabriel Alomar, nº 18,2º de Palma.

3.- A que el termini de garantia sigui d’un (1) any a partir de la data de presentació de la
factura al PMHRIBA, una vegada realitzat el subministrament de l’equip informàtic d’acord
amb el contracte.
4.- A realitzar el contracte de subministrament d’acord i complint amb la normativa vigent
que afecte al present contracte.
5- A presentar una única factura, una vegada finalitzat el subministrament, a fi de cobrar el
preu estipulat pel mateix, d’acord amb els procediments establerts per l’administració
contractant.

Palma a ....................de.........................2020.

