MODEL D’OFERTA CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS
NOTA IMPORTANT: Els licitadors hauran de seguir estrictament el model d’oferta que es detalla a
continuació, en cas contrari, la seva oferta podrà ser exclosa.
PROPOSICIÓ TÈCNICA - OBJECTIVA

"................................................
major
d'edat,
amb
D.N.I.
núm................
veí
de
....................................................
província
de
...............
amb
domicili
a.......................................................... de professió ............................en nom i representació
de.................................... ..................................., presenta oferta en relació a la licitació per la
contractació d’obres de _________________________, acceptant expressament el contingut i
condicions del plec i de la licitació i, en el cas de ser adjudicatari, es compromet a executar-lo per les
condicions tècniques que es detallen a continuació:

Oferta en concepte de
2. Equip per a l’execució dels treballs
 Experiència de l’Autor del Pla
 Experiència del Tècnic especialista en
plans urbanístics
3. Major experiència en treballs similars
4. Qualitat social basada en criteris

d’igualtat de gènere


Incorporació de dones a l’equip
d’execució del contracte

5. Qualitat social basada en les condicions

laborals dels treballadors





% de persones amb minusvalidesa
superior a l’exigit per llei, per a
realització de tasques el contracte
subcontractada una empresa
d’inserció sociolaboral, per a
realització de tasques el contracte
persones en situació o risc d’exclusió
social, per a realització de tasques el
contracte
Més del 50% del personal adscrit a
l’execució del servei amb contracte
laboral indefinit

10 + (Anys)

Mínim
Requerit
10

5 + (Anys)

5

(Anys)

Nombre de
certificats
totals

2

Nombre de
certificats
addicionals

-

-

-

Sí/No

-

-

-

-

-

Sí/No

-

-

Sí/No

-

-

Sí/No

-

-

Sí/No

-

-

Proposta

Addicionals
(Anys)

6. Condicions mediambientals
 Adscripció d’un vehicle elèctric i/o
Sí/No
híbrid
Molt important: Els licitadors hauran d’incorporar la justificació documental necessària per acreditar la seva
proposta, segons s’especifica a l’ANNEX 4 del present PCAP.
Només omplir les cel·les en blanc.
(Data, signatura i segell de l'empresa)
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