ANNEX 2:

OFERTA LOT 1

En/Na.................................................................................
..........................................,
........................................,
.............................................

en

nom
CIF

carrer

propi,
núm.

(o

en

amb

NIF

núm.

representació

de

l’empresa

...............................,

domiciliada

...................................................................,

..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la

a
núm.

contractació relativa a

l’execució de les obres del Projecte de millora de l’eficiència energètica de l’edifici de
l’Ajuntament de la Sénia, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Projecte i al Plec
de Clàusules Administratives Particulars, d’acord amb la següent:

OFERTA ECONÒMICA (màxim fins a 30 punts):

OFERTA ECONÒMICA
Preu €*
(sense IVA)

Preu €*
(amb IVA)

* El preu ha d’estar expressat en euros i contenir dos decimals

AMPLIACIÓ GARANTIA (màxim fins a 8 punts):
PROPOSA una ampliació en el termini de garantia establert en els plecs de clàusules
administratives particulars de .......................... mesos enters addicionals als 12 primers mesos
des de la recepció de l’obra, en un màxim de 120 mesos.

MILLORES TÈCNIQUES (màxim fins a 62 punts):
PROPOSA una millora de la qualitat dels materials indicats en el quadre inferior en l’execució de
l’obra, sense que aquesta millora afecti la funcionalitat requerida en el projecte.

Concepte

Puntuació

Millora 1: Augment del gruix
d’aïllament de polietilè extorsionat
(XPS) de la façana ventilada.
Inclou l’adaptació dels perfils al
gruix proposat.
Millora 2: Augment del gruix del
vidre projectat per al mur cortina,
per un vidre de característiques
coolite 8/20/5+5.

2 punts per cm
de més
d’aïllament, fins
a un màxim de
15 punts
0,5 punts per
metre quadrat,
fins un màxim
de 5 punts
Augment de la
càmera d’aire:
1 punt cada 5
finestres, fins
un màxim de
13 punts.
Augment del
gruix del vidre:
1 punt cada 5
finestres, fins
un màxim de
13 punts

Millora 3: Millora a les finestres de
la planta primera, consistents en
augment del gruix de la càmera
d’aire i/o vidres. En projecte
consten finestres amb vidre 4/16/5
de baixa emissivitat i control solar.

Millora 4: millora del gruix de
l’aïllament de la coberta 2andwich
del lluernari. En projecte consten 6
cm. Inclou l’adaptació de la
coberta
2andwich
al
gruix
proposat.

1 punt per cm
de més
d’aïllament, fins
a un màxim de
3 punts

Millora 5: Millora acústica del
revestiment de cel-ras projectat,
degudament justificada. Partida
considerada en la millora

1 punt per cada
5 metres
quadrats, fins
un màxim de
10 punts

Millora 6: Augment del gruix
d’aïllament de llana de roca a les
parts massisses de lluernari. En
projecte consten 4 cm de gruix.
Inclou l’adaptació dels perfils al
gruix proposat

1 punts per cm
de més
d’aïllament, fins
a un màxim de
3 punts

Proposta
Número de cm de més
d’aïllament: ........................

Número de
m2:....................................
Augment de la càmera d’aire.
Número de
finestres:..............................

Augment del gruix del vidre.
Número de
finestres:..............................

Número de cm de més
d’aïllament:.........................

Número de
m2:....................................

Número de cm de més
d’aïllament:.........................

Les propostes aniran degudament quantificades i amb la corresponent justificació de preus
segons les partides del pressupost en base al Pressupost d’Execució Material.
S’inclourà el certificat de les característiques de qualitat o bé una fitxa de les característiques del
material.

Observacions:

I per què consti, signo aquesta oferta.

Signatura electrònica

