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INFORME DE VALORACIÓ DE LES OFERTES. SOBRE A

CRITERIS DE VALORACIÓ
A. Criteris d’adjudicació avaluables per judici de valor . 25 punts

1. Per la presentació d’un Pla d’obres coherent amb el projecte (20 punts).
S’atorgarà la màxima puntuació aquell pla d’obres millor i més complert que presenti un
nivell de viabilitat, coherència i optimització més elevat i la resta proporcionalment

Descripció

Puntuació

Planificació millor i més complerta del Pla d’obres.

20

Planificació correcte i coherent del Pla d’obres.

16

Planificació suficient del Pla d’obres

10

Planificació amb informació insuficient del Pla d’obres

6

Planificació incoherent, no rellevant, amb informació incongruent
del Pla d’Obres

0

2. Aportació de mitjans i equips addicionals per assolir l’oferta en temps en cas
d’existència de retards (5 punts)
S’atorgarà la màxima puntuació aquell que presenti un nivell de viabilitat, coherència i
optimització més elevat i la resta proporcionalment.

Descripció

Coherent

Viabilitat

Millor proposta i més
complerta

2,5

2,5

Correcte

1

1

Insuficient

0

0

Només ha presentat oferta una única empresa:
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL
1.- Per la presentació d’un Pla d’obres coherent amb el projecte
Es considera que la proposta presentada es coherent amb el pla d’obres que proposa el
projecte però es considera insuficient l’explicació que es dona de les diferents fases de
l’obra.
6 punts
2. Aportació de mitjans i equips addicionals per assolir l’oferta en temps
L’empresa no ha presentat cap proposta concreta per fer front als possibles
endarreriments respecte al termini establert, i per tant no es pot valorar.
0 punts

Total puntuació obtinguda
Em presa

IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL

1.Pla d’obres

6

2.Equips addicionals
Coherència

Viabilitat

0

0

TOTAL

6

2

