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INSTRUCCIONS DE COMPLIMENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
Aquest document pretén unificar el format de les ofertes presentades i el contingut de les
mateixes.
Es demana respectar la distribució dels apartats principals en la mesura del possible sempre i
quan la redacció no requereixi una altra distribució.
Instruccions específiques:
1) A la portada, substituir “NOM EMPRESA” pel nom de l’empresa que es presenta a la
licitació.
2) A l’encapçalament substituir “NOM EMPRESA” pel nom de l’empresa que es presenta a
la licitació.
3) Afegir els apartats necessaris, a través de la utilització de menú “Estils” (Menú, Inici,
Estils).
4) Si hi ha apartats que no apliquen a l’oferta, indicar “No aplica” però no eliminar l’apartat.
5) Escriure el text dins les caselles destinades a la descripció
6) Guardar l’arxiu en pdf
7) Nombrar l’arxiu com “NOM EMPRESA.ANNEX 2”

Per a consultes específiques es pot contactar a través de la Plataforma del Contractació Pública,
en el Perfil del Contractant (https://contractaciopublica.gencat.cat/) en el vincle de la licitació
corresponent.
Les consultes realitzades a través de la plataforma seran públiques de manera que podran ser
vistes per qualsevol altre usuari de la Plataforma per a la licitació corresponent.
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1. PRESSUPOST DESGLOSSAT
NOTA: Inserir a la taula el pressupost desglossat en les diferents partides mantenint l’estructura
proposada a la Taula 1 en la mida del possible, afegint tantes files com sigui necessari.
Taula 1. Pressupost desglossat de l’oferta
Identificació
1
1.1.
1.2.

Descripció concepte
Nom Partida 1

Import (€)

Subtotal (€)
Valor

Total (€)

Valor
Valor

Pressupost sense IVA
IVA (21 %)
Pressupost total amb IVA

Valor
Valor
Valor

2. VALORACIÓ DE CONSUMS, GENERACIONS, COSTOS I ALTRES
VALORS ESPECÍFICS
NOTA: emplenar la taula afegint les files necessàries a cada secció. En cas que alguna fila
correspongui a alguna variable no considerada, deixar la fila buida però no eliminar-la.
Complementar amb aquells valores que es considerin d’interès per ajudar a entendre la proposta
afegint tantes files com siguin necessàries..
Taula 2. Resum de les especificacions tècniques de l’oferta
Paràmetres
Pressupost total de l’oferta
Característiques generals
Capacitat nominal ofertada
… afegir files necessàries ….
Produccions
Producció de biogàs esperada
Producció de metà esperada
Producció de digerit
Fracció sòlida de digerit amb ST < 15%
Fracció sòlida de digerit amb ST ≥ 15%
Fracció líquida de digerit
… afegir files necessàries ….

Unitat
€
Tones/any

Nm3/kg SV
Nm3/kg SV
m3/ t bioresidu
m3/ t bioresidu
m3/ t bioresidu
m3/ t bioresidu

-4-

Valors
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Consums
Consum d’aigua
… afegir files necessàries ….
Consum d’electricitat
Digestor (tèrmica i elèctrica)
Sistema de càrrega
Sistema de pretractament
Sistema d’higienització
Post-tractament del digerit
… afegir files necessàries ….
Altres
Cost de manteniment
Necessitats de personal d’operació
Període de lliurament
Garantia addicional
… afegir files necessàries ….

m3/t bioresidu

kWh/ t bioresidu
kWh/t bioresidu
kWh/t bioresidu
kWh/t bioresidu
kWh/t bioresidu

€/any
Hores feina/any
setmanes
mesos
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