ANNEX NÚMERO 2 MODEL D’OFERTA DE CRITERIS QUANTIFICABLES
MITJANÇANT APLICACIÓ DE FÓRMULES

El/la
Sr./Sra.........................................en
nom
i
representació
de
l’empresa........................................................
amb
domicili
a
......................................., al carrer.................................número............,
i
amb NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els
requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del
CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT, I SERVEIS PER LA MILLORA
DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL
MUNICIPI DE BESCANO , amb expedient número 1431‐2018-604, es
compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions
estipulats , en el projecte i en el plec, pel preu següent:
Import net
______________ € iva exclòs
Import iva (21% ______________€
Import total
______________ € iva inclòs
Termini de garantia total obligatori

Termini de garantia total ofert

5 anys
COMPROMIS:
Que durant el termini de garantia total ofert , em comprometo a substituir de
forma totalment gratuïta per a l’Ajuntament, en un termini d'una setmana,
qualsevol llumenera a la qual se li han fos més d’un 10 % dels LED o que
presenti oxidacions en mes d’un 5% de la superfície interior o exterior o
deficiències en les proteccions. Aquest compromís serà vigent fins al final del
termini de garantia total ofert.
Ofereixo realitzar la Millora número 2 sense cap cost per l’Ajuntament _______
(posar SI / NO ).
Ofereixo realitzar la Millora número 1 sense cap cost per l’Ajuntament _______
(posar SI / NO ).
Justificació dels criteris de valoració: Els productes a adquirir estan
perfectament definits i no és possible variar ni els terminis de lliurament ni es
poden introduir modificacions en les prescripcions establertes al projecte, per
aquest motiu predomina la puntuació relativa al preu. Per la seva banda també
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s’ha afegit un altre criteri en funció de l’ampliació del termini de garantia de les
lluminàries perquè la major durada determina clarament una millora de l’oferta.
Recordatori als licitadors
Dins del SOBRE número 2:
Cal adjuntar una descripció detallada de les característiques tècniques així com fotografies de
les lluminàries que s’instal·laran per tal de poder valorar si són equivalents a les projectades al
Projecte tècnic.
En cas de no ser equivalents als del projecte EXCLUSIÓ DE LA LICITACIÓ

A ______________ de _____________ de _________2019
Signatura i segell
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