ANNEX II
PROPOSTA ECONÒMICA I DE MILLORES SUBJECTES A VALORACIÓ AMB
CRITERIS AUTOMÀTICS
"El/la Sr./Sra...................................domiciliat al carrer ...................núm. ......., amb DNI
núm. ........., major d'edat, en nom propi (o en representació de l'empresa ........ amb
domicili a .............. carrer .......... núm. .........., NIF ..............), una vegada assabentat
de les condicions, requisits i obligacions exigides per a optar a l'adjudicació de les
obres .................................................... (expedient n. ..../......) es compromet a portar a
terme l’execució de les mateixes, amb subjecció estricta als esmentats requisits,
condicions i obligacions pel preu total que s’indica a continuació:
A - PROPOSTA ECONÒMICA : MÀXIM 10 PUNTS
Preu base: ........................... euros (en xifres), sense IVA
IVA, del .........%: ............................... euros
Preu total del contracte: ......................................... euros, IVA inclòs
B- ALTRES MILLORES
1.TERMINI DE GARANTIA (MÀXIM 10 PUNTS):
Es compromet a ampliar el termini d’execució en: .................... mesos
2.TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES (MÀXIM 10 PUNTS)
Es compromet a reduir el termini de garantia de les obres en: ........... setmanes
3.MILLORES SOCIALS (MÀXIM 15 PUNTS)
Es compromet a garantir que el salari base brut dels treballadors destinats a
l’execució del contracte no serà inferior a 15.000€ i s’incrementarà sobre les
quanties establertes inicialment pel conveni col·lectiu que els sigui aplicable en
un percentatge del .............%.
4.MILLORES DE L’OBRA
Millora 4.1: Substitució de l’equip de renovació d’aire per una unitat de
tractament d'aire amb recuperador de major caudal i potència. Detallat de forma
específica a l’Annex 5 del Plec de Prescripcions Tècniques i Particulars. 15
punts
Millora 4.2:Col·locació de cortines oscurant amb sistema d’accionament elèctric
per a les finestres de la sala. 3 punts
Millora 4.3: Pintat de color gris fosc a escollir per DF dels elements metàl·lics
exteriors (estructura, coberta, canals i baixants). 3 punts

Millora 4.4: Construcció d’armari metàl·lic d’acer amb revestiment de xapa
d’acer miniona per pintar de color gris fosc a escollir per DF. 3 punts
Millora 4.5: Col·locació de reixat d’acer 1,5m amb tela metàl·lica de torsió
simple amb acabat galvanitzat amb porta de dues fulles batents de 2x1,5m de
llum de pas d’acer galvanitzat.3 punts
Millora 4.6: Substitució de diferents elements de la instal·lació elèctrica per uns
de major qualitat :3 punts

Signatura :

