
¡ATENCIÓN! Vostede pode cubrir este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do  cidadán. O borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un campo 
sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente. 

ANEXO VI-A

RELACION DE OFERTAS SOLICITADAS E ELEXIDAS

DATOS DO PROXECTO
TÍTULO DO PROXECTO

NÚMERO DE EXPEDIENTE 
(para cubrir polo GDR) 

Anualidade  Submedida   Grupo   Nº Orde

          -               -           -

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

Concepto Ofertas solicitadas1 Ofertas elexidas
do orzamento Provedor Importe (sen IVE) Provedor Improte (sen IVE) Criterio de elección Xustificación de non escoller a máis económica2

1 Debe remitirse copia de cada unha das ofertas. Agader comprobará que as ofertas presentadas sexan auténticas, se presenten suficientemente detalladas e os provedores sexan reais. 
2 A xustificación no caso de non escoller a oferta máis económica deberá completarse coa achega dunha memoria que detalle os motivos da escollida.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data

, de de

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal


¡ATENCIÓN! Vostede pode cubrir este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do  cidadán. O borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente. 
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ANEXO VI-A
RELACION DE OFERTAS SOLICITADAS E ELEXIDAS
DATOS DO PROXECTO
TÍTULO DO PROXECTO
NÚMERO DE EXPEDIENTE
(para cubrir polo GDR) 
Anualidade  Submedida   Grupo   Nº Orde
          -               -           -
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
Concepto
Ofertas solicitadas1
Ofertas elexidas
do orzamento
Provedor
Importe (sen IVE)
Provedor
Improte (sen IVE)
Criterio de elección
Xustificación de non escoller a máis económica2
1 Debe remitirse copia de cada unha das ofertas. Agader comprobará que as ofertas presentadas sexan auténticas, se presenten suficientemente detalladas e os provedores sexan reais.2 A xustificación no caso de non escoller a oferta máis económica deberá completarse coa achega dunha memoria que detalle os motivos da escollida.
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
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,
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