ANNEX 3:

OFERTA LOT 2

En/Na.....................................................................................
..........................................,

en

nom

propi,

...................................................................,
.............................................

carrer

(o

en

amb
representació

NIF
de

núm.
l’empresa

CIF núm. ..............................., domiciliada a

..............................................,

núm.

..........),

assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació relativa a l’execució de les
obres del Projecte de millora de l’accessibilitat de l’Ajuntament de la Sénia, es
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Projecte i al Plec de Clàusules Administratives
Particulars, d’acord amb la següent:

OFERTA ECONÒMICA (màxim fins a 50 punts):

OFERTA ECONÒMICA
Preu €*
(sense IVA)

Preu €*
(amb IVA)

* El preu ha d’estar expressat en euros i contenir dos decimals

AMPLIACIÓ GARANTIA (màxim fins a 20 punts):
PROPOSA una ampliació en el termini de garantia establert en els plecs de clàusules
administratives particulars de .......................... mesos enters addicionals als 12 primers mesos
des de la recepció de l’obra, en un màxim de 120 mesos.

MILLORES TÈCNIQUES (màxim fins a 30 punts):
PROPOSA una millora de la qualitat dels materials indicats en el quadre inferior en l’execució de
l’obra, sense que aquesta millora afecti la funcionalitat requerida en el projecte.

Concepte

Partida del

Valoració de

projecte

preu

Puntuació

estimada
*Millora 1: Millora de l’aïllament
acústic dels tancaments interiors i
exterior del projecte degudament

E612B51K,

màxim de 300

justificats

certificat.

E614HSAK,

€ (PEM sense

D’acord amb els mínims establerts

E614M711.

IVA)

mitjançant

20 punts

determinats al projecte executiu i
el DB-HR del CTE.
**Millora

2:

Substituir

els

downlight

led

projectats

per

panells led de 60 x 60cm.

màxim de 150
D28AK204

€ (PEM sense

10 punts

IVA)

* Es justificarà presentant les fitxes tècniques i de característiques de l’element ceràmic proposat
en la millora. Així mateix també es justificarà la millora de l’aïllament acústic proposat respecte
l’inicialment projectat.
**S’inclourà el certificat de les característiques de qualitat o bé una fitxa de les característiques
del material.

Millora 1:

Millora 2:

I per què consti, signo aquesta oferta.
Signatura electrònica

