ANNEX 2
En tractar-se de preus unitaris, la proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model
següent:
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de
l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en
data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer
........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................,
telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides per optar
a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte i lots, si escau), es compromet a portar-la
a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars / al Projecte d’obres, que accepta íntegrament, pels preus unitaris següents:

HORES
NORMALS

HORES
EXTRES

HORES
NOCTURNES

HORES
FESTIVES

Preu

Preu

Preu

Preu

CONCEPTE

UT. Hora de camió amb grua o
grapa 12000 Kg
UT. Hora de giratòria petita
UT. Hora de martell hidràulic
giratòria petita
UT. Hora de camió bolquet de
3,500 Kg
UT. Hora d’equip d’un oficial,
d’un
manobre,
grup
electrogen,
formigonera
petita, radial amb disc, martell
trencador, eines manuals i
camió.
UT. Hora de camió amb caixa
basculant, de Massa Màxima
Autoritzada (MMA) de com a
mínim 26 tones, equipat amb
grua+grapa. Grua extensible
fins a 12 metres com a mínim,

amb una capacitat d’elevació
de 1,5 tones com a mínim a 12
metres de distància.
UT.
Hora
d’excavadora
giratòria sobre rodes de Massa
Màxima Autoritzada (MMA)
entre 15 i 18 tones. Capaç
d’excavar a una fondària de
5,5 mts. Capacitat de la cullera
d’entre 0,9 i 1 m3.
UT. Hora d’oficial 1ª d’obra
pública
UT. Hora de manobre d’obra
pública
Preu mensual minicarregadora
amb rodes per al dipòsit
temporal
de
runes
i
l’enmagatzematge d’àrids.

(Lloc, data i signatura del licitador)

