AJUNTAMENT DE LA VILA
D’ IVARS D’ URGELL

ESMENA ERROR NUMÈRIC.
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
QUE HA DE REGIR EN EL CONTRACTE DE LES OBRES DE: “PAVIMENTACIÓ DEL
CAMÍ DE TÀRREGA” A ADJUDICAR PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE
TRAMITACIÓ REDUÏDA.
G. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.
Puntuació màxima 100 PUNTS

1.- Preu oferta econòmica: FINS A 40 PUNTS
VO = ( OM * PMO ) / OF
VO= Valoració de l'oferta
OM= Menor oferta vàlidament emesa
PMO= Puntuació màxima a obtenir (40 punts)
OF= Oferta feta
En tot cas, la valoració de l’oferta econòmica es fa, exclusivament, sobre
l’import net ofert, sense incloure l’IVA.
2.- Ampliació termini de garantia: FINS A 20 PUNTS
AMPLIACIÓ TERMINI
6 mesos
12 mesos
18 mesos
24 mesos

PUNTS
2,5 punt
5 punt
7,5. punt
10 punt

3.- Millores PUNTUACIÓ: 40 punts
Proposta de millora que han de realitzar tots els licitadors per obtenir la
puntuació.
La millora estarà inclosa dins del pressupost que presenti cada licitador.
Descripció: realització de drenatge d’aproximadament 280 metres lineals,
consistent en :
Excavació de rasa per cuneta de 40 cm amplària x 50 cm de fondària,
col·locació de tub de drenatge circular perforat de 160 mm de diàmetre i
rebliment de rasa amb graves fins a la superfície.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLÀUSULA 13.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I DESEMPAT.

A.- Per a l'adjudicació del contracte es tindran en compte els criteris
d'adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules amb la
ponderació relativa dels mateixos, si escau, l'ordre decreixent d'importància
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que se'ls atribueix a l'apartat G del Quadre de Característiques del Contracte,
essent les següents:
PUNTUACIO TOTAL: 100 PUNTS
1.- Preu oferta econòmica: fins a 40 punts
VO = ( OM * PMO ) / OF
VO= Valoració de l'oferta
OM= Menor oferta vàlidament emesa
PMO= Puntuació màxima a obtenir (40 punts)
OF= Oferta feta
En tot cas, la valoració de l’oferta econòmica es fa, exclusivament, sobre
l’import net ofertat, sense incloure l’IVA.
2.- Ampliació termini de garantia: fins a 20 punts
Es valorarà l’ampliació del termini de la garantia ofertada pel licitador o
candidat per damunt del termini de garantia mínim establert en aquests plecs
de clàusules. La valoració es farà d’acord amb el següent criteri:
Termini mimin de garantia 12 mesos + el termini d’ampliació que
presenti el licitador, segons el següent quadre.
AMPLIACIÓ TERMINI

+6
+12
+18
+24

mesos
mesos
mesos
mesos

PUNTS

2,5 punt
5 punt
7,5. punt
10 punt

S’assignaran les fraccions de puntuació corresponents, en funció de la
proposta presentada pel candidat o licitador en relació amb cada tram, quan
no s’ajustin exactament als relacionats.
3.- Millores PUNTUACIÖ: 40 punts
Proposta de millora que han de realitzar tots els licitadors per obtenir la
puntuació. La millora estarà inclosa dins del pressupost que presenti cada
licitador.
Descripció: realització de drenatge d’aproximadament 280 metres lineals,
consistent en :
Excavació de rasa per cuneta de 40 cm amplària x 50 cm de fondària,
col·locació de tub de drenatge circular perforat de 160 mm de diàmetre i
rebliment de rasa amb graves fins a la superfície.
Pressupost:5.542,02 PEM (cal incloure per separat 19% de DG i BI (+) IVA
PUNTUACIÓ MÀXIMA: 100 PUNTS
La secretària
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