ESMENA LICITACIÓ POS83-19.

ANNEX 4 PCAP
On diu:
2) Treballs similars: 25 punts
Presentació de certificats de bona execució com a Autor de plans urbanístics o
equivalents durant els darrers 10 anys (comptant des de mes de juny del 2009 al mes de
juny del 2019).
25 punts per al licitador que presenti el major número de certificats, i a la resta es
puntuarà de forma proporcional al número de certificats presentats. S’obtindrà la
puntuació segons la següent fórmula:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 25 𝑥

Número de certificats presentats pel licitador que es puntua
Número màxim de certificats presentats

3) Oferta en concepte de coneixement de la zona: 5 punts
Presentació de certificats de bona execució d’estudis o projectes que l’empresa hagi
realitzat en el Camp de Tarragona (comarques del Tarragonès i el Baix Camp) durant els
darrers 5 anys (comptant des de mes de juny del 2014 al mes de juny del 2019).
5 punts per al licitador que presenti el major número de certificats, i a la resta es puntuarà
de forma proporcional al número de certificats presentats. S’obtindrà la puntuació segons
la següent fórmula:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 5 𝑥

Número de certificats presentats pel licitador que es puntua
Número màxim de certificats presentats

Ha de dir:
2) Treballs similars: 30 punts
Presentació de certificats de bona execució com a Autor de plans urbanístics o
equivalents durant els darrers 10 anys (comptant des de mes de juny del 2009 al mes de
juny del 2019).
30 punts per al licitador que presenti el major número de certificats, i a la resta es
puntuarà de forma proporcional al número de certificats presentats. S’obtindrà la
puntuació segons la següent fórmula:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 30 𝑥

Número de certificats presentats pel licitador que es puntua
Número màxim de certificats presentats

MODEL D’OFERTA CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS

On diu:
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Oferta en concepte de
2.

Equip per a l’execució dels treballs



Experiència de l’Autor del Pla
Experiència del Tècnic especialista en
plans urbanístics

3.

Major experiència en treballs similars

4.

Coneixement de la zona

5.

Qualitat social basada en criteris d’igualtat
de gènere


6.






7.

% de persones amb minusvalidesa
superior a l’exigit per llei, per a
realització de tasques el contracte
subcontractada una empresa d’inserció
sociolaboral, per a realització de
tasques el contracte
persones en situació o risc d’exclusió
social, per a realització de tasques el
contracte
Més del 50% del personal adscrit a
l’execució del servei amb contracte
laboral indefinit

Condicions mediambientals


Adscripció d’un vehicle elèctric i/o híbrid

Proposta

Nombre de
certificats
totals
Nombre de
certificats
totals

Addicionals
(Anys)

Molt important: Els licitadors hauran d’incorporar la justificació documental necessària per acreditar la seva
proposta, segons s’especifica a l’ANNEX 4 del present PCAP.
Només omplir les cel·les en blanc.

Ha de dir:
Oferta en concepte de
2. Equip per a l’execució dels treballs
 Experiència de l’Autor del Pla
 Experiència del Tècnic especialista en
plans urbanístics
3. Major experiència en treballs similars
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4. Qualitat social basada en criteris

d’igualtat de gènere


Incorporació de dones a l’equip
d’execució del contracte

5. Qualitat social basada en les condicions

laborals dels treballadors
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subcontractada una empresa
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realització de tasques el contracte
persones en situació o risc d’exclusió
social, per a realització de tasques el
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Més del 50% del personal adscrit a
l’execució del servei amb contracte
laboral indefinit

6. Condicions mediambientals
 Adscripció d’un vehicle elèctric i/o
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Molt important: Els licitadors hauran d’incorporar la justificació documental necessària per acreditar la seva
proposta, segons s’especifica a l’ANNEX 4 del present PCAP.
Només omplir les cel·les en blanc

