Carles Olomí i Oró, amb NIF núm. 40.876.167S, membre del Col·legi d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Lleida, núm. de col·legiat 413, amb domicili a Benavent de
Segrià, carrer Països Catalans, 10 25132.
INFORME SOBRE CRITERIS A TENIR EN COMPTE A L’HORA DE CONSIDERA QUINA ÉS LA
PROPOSICIÓ ECONOMICA MES AVANTATJOSA. 1379 0006 2021 REPOSICIÓ DE LA XARXA
DE SANEJAMENT DEL NUCLI ANTIC DE GOLMÉS, PLAÇA MAJOR, CARRER MAJOR, CARRER
EXCASES I CARRER CENDRA DE GOLMÉS.
Actuant com a Tècnic Municipal de Golmés i referent a l’adjudicació de les obres de
reposició de la xarxa de sanejament de la plaça Major, carrer Major, carrer Excases i
carrer Cendra de Golmés.
Es redacta el present informe per tal de establir els criteris de valoració econòmica
objectiva, per tal de poder adjudicar les obres de reposició de la xarxa de sanejament
del nucli antic de Golmés, d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte tècnic
Carles Olomí en data 31 de març de 2021 i fou promogut per l’Ajuntament de Golmés.
El signant es l’Arquitecte Tècnic autor del projecte.
Totes les intervencions previstes en el Projecte, es realitzaran a l’àmbit dels carrers
indicats en aquets informe.
La seva classificació urbanística es de Sistema Viari Clau V.
La morfologia i dimensionat dels terrenys permeten d’encabir íntegrament totes les
previsions contemplades en el projecte.
Termini d’execució de les obres, 3 mesos.
Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 100 punts.
1ª.- Millor oferta econòmica. ( sense incórrer en baixa temerària) fins a 60 punts.
Pv = Puntuació oferta Valorada
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta Valorar
IL = Import de Licitació
Vp = Valor de Ponderació = 1
Pv = ( 1 – (Ov-Om)/IL) x (1/VP)) x P

2ª.- Millor oferta tècnica. ( sense incórrer en baixa temerària) fins a 40 punts.
Retirada de jardinera de la plaça major i tots els elements que la conformen, inclòs
carrega de runa i transport a l abocador, i la reposició del paviment i gual al existent,
es mantindrà la base i reixa, d’acord amb les indicacions de la df. La millora inclòs la
realització d’arqueta de 30x30, amb tapa registrable per presa d’aigua (canonada
d’aigua existent).
La realització del ferm inclou paviment acabat, base i subbase ( si es necessari).
Puntuació 40 punts.

I perquè consti als efectes pertinents es signa el present informe a Golmés, a la data de
la signatura electrònica.

Arquitecte Tècnic Municipal.

