
                                                                                                                       

               

 

 

 

 

 

ANNEX 2 

 

“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.. .. .....................), opta a la contractació relativa a 

(consignar objecte del contracte i lots, si escau) .................................................................... i faig la 

següent:  

 

PROPOSTA ECONÒMICA 

 

OFEREIX L’OFERTA ECONÒMICA DETALLADA EN L’ANNEX ADJUNT. 

 

L’IVA a aplicar és del ..........% 

 

UA MATERIAL MARCA MODEL REFERÈNCIA UNITATS PREU IMPORT PREU IMPORT

Ml.

Metre lineal de canal de formigó polímer ULMA model F F200MF00R, ample

exterior 266 mm., ample interior 200 mm, alçada exterior 263 mm i amb una secció

hidràulica de 374 cm2, amb possibilitat d'instal.lació en pendent tipus cascada, per

a recollida d'aigües pluvials. Marc de fosa dúctil per a protecció lateral. Reixa de

fosa dúctil model FN200MFBFM, abatible, amb classe de càrrega F900 segons la

norma EN-1433.

ULMA F

F200MF00R       

+  

FN200MFBFM

15,00 175,380 € 2.630,70 € 0,00 €

Ml.

Metre lineal de canal de formigó polímer ULMA model F F200MF00R, ample

exterior 266 mm., ample interior 200 mm, alçada exterior 263 mm i amb una secció

hidràulica de 374 cm2, amb possibilitat d'instal.lació en pendent tipus cascada, per

a recollida d'aigües pluvials. Marc de fosa dúctil per a protecció lateral. Reixa de

fosa dúctil model FNX200MFTFM, amb classe de càrrega F900 segons la norma EN-

1433.

ULMA F

F200MF00R       

+    

FNX200FTFM

100,00 171,571 €

17.157,10 € 0,00 €

19.787,80 € 0,00 €

LICITACIÓ OFERTA

ANNEX. CANALS DE FORMIGÓ POLÍMER I REIXETES

TOTAL  
 

 

OFEREIX UNA MILLORA DEL TERMINI DE LLIURAMENT DE MATERIAL DE ............DIES HÀBILS. 

 

 

 

 

I, perquè així consti, signo aquesta proposta econòmica. 

(Data, signatura i segell de l’empresa)” 

 

 

 

 

 

 


