Identificació de l’expedient
Assumpte: Modificació de l’informe complementari al plec de condicions tècniques del
“Projecte bàsic i d’execució de Remodelació de Plaça dels Pins i entorn immediat” de Roda
de Berà, per tal de procedir a la licitació de les obres.
Nº d’expedient: 9826/2018
S’informa:
1. El pressupost d’execució material de les obres indicat en el projecte és de
199.993,66 €. Aplicant el 13% de despeses generals el 6% de benefici industrial
resulta un import de 237.992,46 € més IVA (49.978,41 €), sent el pressupost amb IVA
inclòs de 287.970,87 €.
1. Es modifica l’informe complementari anteriorment emès, respecte els criteris de
valoració de les ofertes, que es proposa que siguin el preu i les millores al contracte.
Aquestes millores hauran de tenir per objecte les qualitats en els elements de
mobiliari urbà a instal·lar i s’hauran de justificar econòmicament d’acord amb la base
de preus de l’ITEC de 2018, d’acord amb els següents paràmetres:


Àmbit de preus: Tarragona



Data de preus: Gener 2018



Variació de preus segons el volum: Urbanització PEM 0,402 M euros



PEC amb 13% de despeses general i 6% de Benefici industrial.

2. L’import de les millores no podrà ser superior al 5% del preu ofertat.
3. Proposta de criteris de valoració de les ofertes. Es proposa puntuar les ofertes sobre
un total de 100 punts, amb el següent desglossament:
a. Millores ofertades: Es puntuaran sobre un màxim de 10 punts d’acord amb el
següent procediment:
Per assignar una puntuació a cada oferta s’aplicarà la fórmula següent:
Puntuació de cada oferta (PO) =
10 x (P que es puntua)
....
(P més alt ofertat)
b. Preu de les obres: Sobre un màxim de 90 punts, d’acord amb següent
procediment:
Per assignar una puntuació a cada oferta s’aplicarà les fórmula següent:
Puntuació de cada oferta (PO) =
90 x (P més baix ofertat)
....
(P que es puntua)
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