
Annex núm. 06 – Lot 28                                             Sobre C 
 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA LOT 28 
 
El/la senyor/a RAQUEL PINILLA PÉREZ com APODERADA (senyaleu les vostres facultats de 
representació: per exemple, administrador/a únic/a, apoderat/da,....), declara sota la seva 
responsabilitat, com a licitador/a de l’Acord marc de subministrament d’equips informàtics i 
determinades llicències de programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(expedient 2018.09) que l’empresa ASSECO SPAIN S.A. fa la següent proposta:  
 

LOT 28 
Projectors 

PREU UNITARI DELS BÉNS  

Projector 
estàndard bàsic 

Projector ultra 
curta distància 

Projector semi-
professional 

Projector 
professional 

8,70 €/mes 
 (IVA exclòs) 

23,30 €/mes 
 (IVA exclòs) 

54,05 €/mes 
 (IVA exclòs) 

172,32 €/mes 
 (IVA exclòs) 

 
*Recordar que s’ha de posar preu per a la totalitat d’elements 
 
Així mateix, d’acord amb la clàusula 4 del PPT, les empreses hauran de presentar un escandall 
amb els accessoris i serveis següents: 
 

CONCEPTE 
PREU UNITARI  

(IVA exclòs) 

Suport paret EB-X06 1,01 €/mes IVA exclòs 

Suport paret EB-720 2,31 €/mes IVA exclòs 

Suport paret EB-L610U 4,55 €/mes IVA exclòs 

Suport paret EB-L1490U 5,50 €/mes IVA exclòs 

Servei PEM (Posada en marxa) unitari 1,88 €/mes IVA exclòs 

Servei de manteniment 1,66 €/mes IVA exclòs 

Hora tècnic 1,22 €/mes IVA exclòs 

Valor unitari retirada i gestió d'equip vell ** 0,40 €/mes IVA exclòs 

 
*Recordar que s’ha de posar preu per a la totalitat d’elements 
**Aquest preu s’aplicarà als equips que es retirin de més, i no als equips substituïts, pels quals 
la seva retirada serà gratuïta 
 
 
Preus complementaris: 
 
Si l’empresa ho considera oportú, podrà (de forma voluntària, no obligatòria i no valorable per 
a l’adjudicació, però amb caràcter contractual) aportar preus complementaris d’altres 
accessoris, complements i serveis que consideri interessant que formin part de l’oferta 
presentada, segons la clàusula 17 PCAP: 
 



 
 

CONCEPTE 
PREU UNITARI  

(IVA exclòs) 

 €/mes IVA exclòs 

 €/mes IVA exclòs 

 €/mes IVA exclòs 

 €/mes IVA exclòs 

 €/mes IVA exclòs 

 €/mes IVA exclòs 

 €/mes IVA exclòs 

 €/mes IVA exclòs 

 €/mes IVA exclòs 

 €/mes IVA exclòs 

 €/mes IVA exclòs 

 
I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
 
 
Madrid, a 6 de Juliol de 2020 
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