AJUNTAMENT DE VILALLER

ANNEX 3. C) 2022/1.1532.631.00 Millora de serveis bàsics de la urbanització del Carrer Riupedrós i
posta en valor de l’atractiu turístic de Vilaller.
Convocatòria del procediment de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, oferta
econòmica més avantatjosa varis criteris d’adjudicació, de les obres següents:
“3. C) “2022/1.1532.631.00 Millora de serveis bàsics de la urbanització del Carrer Riupedrós i posta en
valor de l’atractiu turístic de Vilaller.

MODEL DE PROPOSICIÓ D’ASPECTES PUNTUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA I/O
FÓRMULES MATEMÀTIQUES (SOBRE C)
1.- Identificació del proponent i, en el seu cas, del seu representant.

1.1.- Empresa candidata
Nom i cognoms/raó social:
CIF:
Domicili:
Típus
d'empresa:
personificació/objecte. .)

(Forma

de

1.2.- Dades de la representació (en el seu cas):
Nom i cognoms/raó social:
CIF:
Domicili:
Títol de la represntació:
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2.- Transcripció dels criteris puntuables en aquest apartat.
3.14.- Criteris d’adjudicació i puntuació dels mateixos.
Les obres seran adjudicades al proponent que, havent estat admès, per considerar acreditada la seva
capacitat d’obrar, la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional així com l’habilitació
empresarial o professional necessàries, hagi obtingut una més alta puntuació en l’aplicació a la seva oferta dels
criteris següents sobre una puntuació màxima de 100 punts:
3.14.1.- Criteris d’adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de forma valorativa no susceptible de ser
sotmesa a puntuació automàtica derivada de fórmules. (és igual o inferior al 24% del total puntuació). (Sobre B).
En aquest procés de licitació no es contemplen criteris d’adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de
forma valorativa no susceptible de ser sotmesa a puntuació automàtica derivada de fórmules. En
conseqüència, NO s’ha de presentar sobre B .
3.14.2.- Criteris d’adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de forma automàtica mitjançant l’aplicació de
fórmules matemàtiques. (és igual o superior al 76% del total puntuació) (Sobre C). Puntuació estimada però no
màxima d’aquest sobre 100 punts
Els criteris d’adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de forma automàtica mitjançant l’aplicació de
fórmules matemàtiques seran les següents:
3.14.2.1.- Valoració de millores aportades Metre d'arranjament del camí de Riberaigua consistent en l'excavació
de caixa i retirada del material excavat a abocador en una fondària de 15cm i 3.50m d'amplada, compactació
del fons de caixa al 98% del PM, estesa, refinament amb motoanivelladora i compactació de tot u artificial al
98% del PM, en una capa de 3.5m d'amplada i 15cm de gruix. La situació prevista serà a l’indret indicat però
l’Ajuntament podrà optar per una situació diferent en la totalitat o part dels treballs.
Valoració de la millora:
35,10
Unitat de valoració de la millora:

€/m abans d'IVA = 42,47 € IVA 21% inclos
lots de 10 metres (cada unitat oferta = 10 metres)

El proponent que, opti per oferir unitats executades (una unitat = 10 metres) serà puntuat en raó de 8 punts per
cada unitat (una unitat = 10 metres).
3.14.2.2.- Valoració de millores aportades Connexió de la Borda Teixidor a la xarxa d'aigua potable de
Vilaller, consistent en l'estersa de canonada DN32 PN16 de polietilè en una llargada de 70m, inclosa l'excavació
de la rasa fins a una fondària de 90cm, l'estesa de sorra per a recobriment de la canonada amb un gruix mínim
de 20cm, la col·locació de cinta senyalitzadora blava amb la inscripció "Aigua Potable", el rebliment i piconatge
de la rasa amb material sel·leccionat compactat al 98% del PM, inclou l'enderroc del paviment de formigó del
tram pavimentat del carrer d'accés a la Borda Teixidor i la resititució del paviment de formigó amb paviment de
formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIb+E de 10cm de gruix executat com la partida P9G8-F76O del
projecte.
Valoració de la millora:
2.745,00 € abans d’IVA
Unitat de valoració de la millora: unitat

= 3.321,44 amb IVA 21% inclòs

El proponent que, opti per oferir la unitat realitzada de la millora serà puntuat amb 70 punts.
3.14.2.3 Valoració de millores aportades Connexió de l'escomesa d'aigües residuals de la Borda Teixidor a la
xarxa de clavegueram en alta de Vilaller, consistent en l'estesa de 25m de tub de clavegueram de 200mm de
diàmetre nominal exterior com el definit a la partida PD73-F1MB del projecte, inclosa l'excavació de la rasa i la
cala per a localització del clavequeró existent de formigó vibroprensat, la connexió a al clavegueró o la
connexió al col·lector en alta de Vilaller, inclòs el formigónat del tub del clavegueró, inclosa la formació d'un
pericó amb tapa de 40x40cm en el punt de connexió entre el clavegueró nou i l'existent, inclosos els tereballs de
connexió al pou de registre del col·lector en alta, inclòs l'enderroc de paret del pou i la seva posterior restitució
amb morter de reparació tipus Sikatop 122
Valoració de la millora: 1.109,76 € abans d’IVA = 1.342,80 IVA 21% inclòs
Unitat de valoració de la millora: unitat
El proponent que, opti per oferir la unitat realitzada de la millora serà puntuat amb 30 punts.
L’obra s’adjudicarà a favor del proponent amb major puntuació. Els altres podran romandre en ordre decreixent
de puntuació en situació de reserva fins l’inici de les obres.
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3.- Compromisos de millores.
3.14.2.1.- Valoració de millores aportades metres d'arranjament del camí de Riberaigua consistent en l'excavació
de caixa i retirada del material excavat a abocador en una fondària de 15cm i 3.50m d'amplada, compactació
del fons de caixa al 98% del PM, estesa, refinament amb motoanivelladora i compactació de tot u artificial al
98% del PM, en una capa de 3.5m d'amplada i 15cm de gruix. La situació prevista serà a l’indret indicat però
l’Ajuntament podrà optar per una situació diferent en la totalitat o part dels treballs.
Valoració de la millora:
Unitat de valoració de la millora:

35,10

€/m

abans d'IVA = 42,47 € IVA 21% inclos

lots de 10 metres (cada unitat oferta = 10 metres)

El proponent que, opti per oferir unitats executades (una unitat = 10 metres) serà puntuat en raó de 8 punts per
cada unitat (una unitat = 10 metres).

Atenent a l’anterior DECLARA:
NO ha fet ús d’aquesta possibilitat.
SI ha fet ús d’aquesta possibilitat i, em comprometo a realitzar sense cost per
l’Ajuntament de Vilaller, lots de 10 metres d'arranjament del camí de Riberaigua consistent en
l'excavació de caixa i retirada del material excavat a abocador en una fondària de 15cm i
3.50m d'amplada, compactació del fons de caixa al 98% del PM, estesa, refinament amb
motoanivelladora i compactació de tot u artificial al 98% del PM, en una capa de 3.5m
d'amplada i 15cm de gruix. La situació prevista serà a l’indret indicat però l’Ajuntament podrà
optar per una situació diferent en la totalitat o part dels treballs.
El proponent que, opti per oferir unitats executades (una unitat = 10 metres) serà puntuat en raó
de 8 punts per cada unitat (una unitat = 10 metres).

OFEREIX EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN LES ANTERIORS CONDICIONS D’UN
TOTAL DE
UNITATS DE 10 METRES CADASCUNA.
(Indicar al requadre número d’unitats executades)
3.14.2.2.- Valoració de millores aportades Connexió de la Borda Teixidor a la xarxa d'aigua potable de
Vilaller, consistent en l'estersa de canonada DN32 PN16 de polietilè en una llargada de 70m, inclosa l'excavació
de la rasa fins a una fondària de 90cm, l'estesa de sorra per a recobriment de la canonada amb un gruix mínim
de 20cm, la col·locació de cinta senyalitzadora blava amb la inscripció "Aigua Potable", el rebliment i piconatge
de la rasa amb material sel·leccionat compactat al 98% del PM, inclou l'enderroc del paviment de formigó del
tram pavimentat del carrer d'accés a la Borda Teixidor i la resititució del paviment de formigó amb paviment de
formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIb+E de 10cm de gruix executat com la partida P9G8-F76O del
projecte.
Valoració de la millora:
2.745,00 € abans d’IVA
Unitat de valoració de la millora: unitat

= 3.321,44 amb IVA 21% inclòs

El proponent que, opti per oferir la unitat realitzada de la millora serà puntuat amb 70 punts.

Atenent a l’anterior DECLARA:
NO ha fet ús d’aquesta possibilitat.
SI ha fet ús d’aquesta possibilitat i, em comprometo a realitzar, sense cost per
l’Ajuntament la millora indicada.
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3.14.2.3 Valoració de millores aportades Connexió de l'escomesa d'aigües residuals de la Borda Teixidor a la
xarxa de clavegueram en alta de Vilaller, consistent en l'estesa de 25m de tub de clavegueram de 200mm de
diàmetre nominal exterior com el definit a la partida PD73-F1MB del projecte, inclosa l'excavació de la rasa i la
cala per a localització del clavequeró existent de formigó vibroprensat, la connexió a al clavegueró o la
connexió al col·lector en alta de Vilaller, inclòs el formigónat del tub del clavegueró, inclosa la formació d'un
pericó amb tapa de 40x40cm en el punt de connexió entre el clavegueró nou i l'existent, inclosos els tereballs de
connexió al pou de registre del col·lector en alta, inclòs l'enderroc de paret del pou i la seva posterior restitució
amb morter de reparació tipus Sikatop 122
Valoració de la millora: 1.109,76 € abans d’IVA = 1.342,80 IVA 21% inclòs
Unitat de valoració de la millora: unitat
El proponent que, opti per oferir la unitat realitzada de la millora serà puntuat amb 30 punts.

Atenent a l’anterior DECLARA:
NO ha fet ús d’aquesta possibilitat.
SI ha fet ús d’aquesta possibilitat i, em comprometo a realitzar, sense cost per
l’Ajuntament la millora indicada.

I, en prova del meu compromís, presento aquesta proposició que signo a Vilaller, el
dia ____ de ___________ de 2022.

Signat (digitalment): __________________
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