ANNEX: RELACIÓ DE PARTIDES A LICITAR PER LA SUB-FASE 4 DE INSTAL·LACIONS DOCUMENTS RELATIUS A L'OFERTA, QUE S'HAGIN DE QUANTIFICAR DE FORMA
AUTOMÀTICA
..../....
La valoració total del criteri de baixa econòmica és de 40 punts sobre 100, que es donen de
forma automàtica segons es descriu a continuació.....
1.- DOCUMENTS RELATIUS A L'OFERTA, DIFERENTS DEL PREU, QUE S'HAGIN DE
QUANTIFICAR DE FORMA AUTOMÀTICA
La valoració total dels criteris és de 60 punts sobre 100, que es donen de forma automàtica
segons es descriu a continuació.
Aquests criteris consisteixen en actuacions addicionals sense cap cost afegit per a
l’Ajuntament.
1.1.- CRITERI 1
El termini d’execució de la sub fase 4 objecte de la licitació, es fixa en TRES (3) mesos
comptats des de l’adjudicació de les obres.
El criteri 1 consisteix en:
Descripció:

El Termini d’execució proposat per contractista que
es valorarà serà:

Reducció del termini
d’execució previst en
projecte.

Entre 60 i 90 dies d’execució d’obres. Es repartiran
el punts els 30 punts de forma proporcional.
60 dies d’execució correspondran al màxim de
punts.
90 dies d’execució correspondran a 0 punts.

Temini d’execució
proposat pel
contractista en
dies

1.2.- CRITERI 2
Consisteix en:
ACCEPTA
Unitats

Descripció:

4

Ut. Subministrament i instal·lació de comptador
elèctrics per quadres interns. Inclou:
- Comptador energia de 3 fases, mesura de
corrent, tensió i potencia activa/reactiva, amb
connexió a bus de cable, muntat a carril DIN i
connectat

Preu unitari Preu total millora
SI/NO

L’aceptació d’aquesta actuació és de 5 punts.

232,35 €

929,34 €

1.2.- CRITERI 3
Consisteix en:
ACCEPTA
Unitats

Descripció:

2

Ut.
Subministrament
i
instal·lació
de
diferencials rearmables. Inclou:
- Diferencial Bloc diferencial de la classe A
superimmunitzat i rearmable, gamma industrial,
de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió
fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions
de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

Preu unitari Preu total millora
SI/NO

256,55 €

513,10 €

L’aceptació d’aquesta actuació és de 3 punts.
1.3.- CRITERI 4
Consisteix en millorar la instal·lació amb la incorporació / substitució dels equips existents
pels següents
Unitats

Descripció:

Preu unitari

Preu total
millora

2

Ud Boca Storz 150mmD per omplerta d'estelles

179,73

359,46

4

Ud Colze 150mmD per a alimentació estelles

98,46

393,84

4

Ud Tram 0,5m extensió 150mmD

57,21

228,84

1

Ud Motor Reductor bisensfi 3kW de Bisensfi de
omplerta de sitja

1.594,29

1.594,29

4

m. Bisensfi de omplerta de sitja

111,89

447,56

1

Armari elèctric per a control de bisensfi de omplerta

850,83

850,83

ACCEPT
A
SI/NO

TOTAL DEL CRITERI 4

L’aceptació d’aquesta actuació és de 22 punts.

3.874,82

