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ANNEX VI. CRITERIS DE VALORACIÓ

Criteris de valoració automàtica (màxim 100 punts)
Oferta econòmica : fins a 60 punts
Els licitadors hauran de lliurar l’oferta econòmica segons el model d’oferta
econòmica de l’annex IV.
La puntuació màxima d’aquest criteri és de 60 punts. Es valora de la següent manera:
a) L’oferta més econòmica rep la màxima puntuació.
b) La resta d’ofertes reben una puntuació proporcional d’acord amb el diferencial
de percentatges respecte de l’oferta amb més puntuació.
Oferta temerària: es considerarà oferta temerària les ofertes que siguin inferiors a la
mitja de totes les ofertes menys un 10 % d’aquesta mitja.
Oferta temerària < (Suma de totes les ofertes / número d’ofertes) – 10% x
(Suma de totes les ofertes / número d’ofertes)
Les ofertes temeràries seran descartades i no podran ser adjudicatàries.
Oferta tècnica: fins a 40 punts Els licitadors hauran de lliurar l’oferta tècnica
segons el model d’oferta tècnica de l’annex II.
a. Increment del termini de garantia: fins a 10 punts
Increment amb 6 mesos:
5 punts
Increment amb 12 mesos:
10 punts
b. Reducció del termini d’execució*: fins a 10 punts
En 1 setmana o més:
5,0 punts
En 2 setmanes o més:
10,0 punts
*termini des de l’acta de replanteig fins a la certificació de les obres (sense comptar el termini
d’entrega de documentació AS-Built)
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c. Personal de l’obra: fins a 20 punts
c.1: Cap d’obra (fins a 10 punts):
c.1.1: Experiència professional en aquesta funció:
Més de 5 anys:
2 punts
Més de 8 anys:
3,5 punts
Més de 10 anys:
5 punts
c.1.2: Temps treballat a l’empresa:
Més de 2 anys:
2 punts
Més de 4 anys:
3,5 punts
Més de 6 anys:
5 punts
c.2: Encarregat de l’obra (fins a 10 punts)::
c.2.1: Experiència professional en aquesta funció:
Més de 5 anys:
0 punts
Més de 8 anys:
3 punts
Més de 10 anys:
5 punts
c.2.2: Temps treballat a l’empresa:
Més de 2 anys:
1 punts
Més de 4 anys:
3 punts
Més de 6 anys:
5 punts
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