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Anexo II 
 

MODELO DE PROPOSTA ECONÓMICA 
 
 
Nome .............................................. Apelidos ............................................. con domicilio 
en ….........…………………………………………………… Localidade................................C.P………. e 
enderezo electrónico aos efectos de notificación.................. provisto de DNI núm 
………………………….................... en nome propio ou en representación 
de………………………………………………….....................……....……, CIF............. núm.………………. 
coñecedor das condicións e requisitos que se esixen para concorrer á licitación e 
adxudicación do contrato para  a obra de ......................................................................... 
....................................................................................... 
 
 
DECLARA: 
 
1º.- Que coñece o prego de cláusulas administrativas, o cadro de especificacións e os 
anexos coas condicións técnicas que lle serven de base a convocatoria do citado 
contrato, e que os acepta incondicionalmente na totalidade do seu contido. 
2º.- Que reúne todas e cada unha das condicións esixidas para contratar coa 
Administración e que se compromete en nome …….......………….. (propio ou da empresa 
a que representa) a cumprir o contrato con estrita suxeición aos documentos citados 
de acordo coa seguinte oferta: 
 
OFERTA ECONÓMICA: 
Orzamento sen IVE  (en número e letra)  
Importe correspondente o IVE (21%) (en 
número e letra) 

 

Orzamento total (en número e letra)  

 
3º.- Así mesmo, comprométese ao cumprimento das disposición vixentes en materia 
laboral, de Seguridade Social e de seguridade e saúde no traballo e a normativa de 
protección de datos. 
 
Para todos os efectos, a presente oferta comprende non só o prezo do contrato como 
tal, senón tamén o importe do imposto sobre o valor engadido, a teor do disposto no 
artigo 25 do Real decreto 1624/1992, do 29 de decembro, polo que se aproba o 
regulamento do mencionado imposto, e que se indica como partida independente de 
conformidade co establecido no artigo 139.4 do LCSP 
         
Sinatura electrónica 
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https://sede.xunta.gal/cve?idcve=yPcJKgyco4
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