
MODELO DE OFERTA A UTILIZAR NA LICITACIÓN, MEDIANTE 
PROCEDEMENTO ABERTO SÚPER SIMPLIFICADO, DO CONTRATO MIXTO 

“ADQUISICIÓN DE CAIXAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DO CONCELLO 
DAS PONTES”

"D./Dª ... D.N.I. nº ... domicilio en ... código postal ... rúa ... en nome e representación 
de ... teléfono ... correo electrónico ... coñecedor da licitación do contrato mixto 
“Adquisición caixas promoción turística Concello das Pontes” e dos pregos de condicións 
que o regulan:

1º Ofrezo o seguinte prezo por unidade de execución no contrato “Adquisición 
caixas promoción turística Concello das Pontes”, correspondente ao(s) seguinte(s) 
lote (s): ____ (indicar o número de lote):

OBXECTO
PREZO SEN IVE 

UNIDADE DE 
EXECUCIÓN

PREZO CON IVE 
UNIDADE DE 
EXECUCIÓN

LOTE 1 Imprenta (caixas, 
bolsas e folletos)

LOTE 2 Mantecadas

LOTE 3 Mel

1º Declaro que ostento a representación da sociedade que presenta a oferta; que 
cumpro as condicións establecidas para contratar coa administración, no lote/s ao 
que licito, de conformidade co exposto no art. 65 da LCSP (non estou incurso en 
prohibicións de contratar, gozo de capacidade para contratar e da solvencia 
esixida neste prego), comprometéndome, no seu caso, a acreditalo ante o órgano 
de contratación, a requirimento do concello.

2º De acordo co disposto no artigo 159 e 75.2 da LCSP, indicar o que proceda:

� Vou a recorrer as capacidades de outras entidades, comprometéndome a dispoñer 
os recursos necesarios mediante a presentación a tal efecto do compromiso por 
escrito de ditas entidades unha vez o requira o concello.

� Non vou a recorrer as capacidades de outras entidades.

1º No seu caso, que estou inscrito:

� No Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do sector público 
número de inscrición: __________.

� No Rexistro equivalente da Comunidade Autónoma de Galicia número de 
inscrición: ___________.

1º Autorizo ao concello das Pontes para que as comunicacións relacionadas con esta 
licitación se efectúen a través da Plataforma de Contratación do Sector Público ou 
a través do Sistema de Notificación Electrónica da Xunta de Galicia Notific@, 



(https://notifica.xunta.gal).

En consecuencia, COMUNÍCASE que os avisos da posta á disposición das 
notificacións enviaranse ao correo electrónico seguinte:

Correo electrónico: ______________________

As notificacións enviaranse á seguinte persoa (indicar so unha):

� persoa física (representante):____________, co DNI: _______________.

� persoa xurídica (empresa): _____________, co NIF/CIF: ____________.

Asemade, en caso de que as notificacións non se puideran realizar a través da 
Plataforma de Contratación del Sector Público ou do portal Notific@, 
COMPROMÉTOME a aceptar e dar por válidas todas as notificacións que se efectúen 
no correo electrónico anteriormente indicado.

1º Declaro, de ser o caso:

� Que o número global de traballadores de persoal é de ________, sendo o número 
particular de traballadores con discapacidade de ________, o que representa un 
__________% (superior ao 2%).

� Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do 
________ %.

1º En caso de ter realizado a mellor oferta, autorizo ao Concello das Pontes de 
García Rodríguez, no lote que corresponda, a solicitar a cesión da información por 
medios informáticos ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao 
corrente das miñas obrigas tributarias co Estado, coa administración autonómica, 
co concello e coa Seguridade Social para os efectos deste procedemento de 
contratación, de acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999, do 13 de 
decembro, de protección de datos de carácter persoal, Lei do imposto sobre a 
renda das persoas físicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas 
tributarias e da Seguridade Social e demais disposicións de aplicación.

2º Designo como responsable da empresa adxudicataria ante o concello, no (s) lote 
(s) ao (s) que licito, ao que lle corresponderán as funcións de organizar, controlar 
e dirixir aos traballadores e que será o único interlocutor co concello a: 
_________ (Nome, apelidos e DNI).

3º Coñezo e acepto cantas obrigas se derivan do PCA deste contrato, así como do 
PPT.

4º Fago constar que nesta licitación (indíquese o que proceda):

� Non concorro con empresas vinculadas.

� Concorro coa/s seguinte/s empresa/s:



Denominación

CIF

                              de                   de 201_

O LICITADOR (asinado dixitalmente)”


