
QUADRE DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

A. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Els  criteris  que  serveixen  de  base  per  a  l’adjudicació  del  contracte,  per  ordre 
decreixent d’importància d’acord amb la ponderació següent, són:

OFERTA ECONÒMICA: Reducció del pressupost base de licitació per l’execució 
dels treballs. Es valorarà aquest aspecte de 0 a 70 punts. (PONDERACIÓ 70%)

Es puntuarà amb 70 punts la oferta econòmica més baixa i a la resta d’ofertes se li  
atorgarà la puntuació que li toqui proporcionalment a les baixes, pel procediment de 
regla de tres simple directa.

La baixa temerària es considerarà segons l’article 85 del RLCAP.

OFERTA  TÈCNICA,  CRITERIS  AVALUABLES  AUTOMÀTICAMENT: 
(PONDERACIÓ 30%)

Es tindran en compte i valoraran sempre que no suposin un augment en el pressupost 
del projecte ni en període d’execució. Tenint en compte que amb aquesta aportació 
només es cobreixen el 40% de les necessitats anuals de subministrament del material 
ofertat.

1.- APORTACIÓ DE PAVIMENT DE RATJOLA TIPO AJUNTAMENT D’EIVISSA FINS 
A 10 PUNTS.: Subministrament de paviment de rajola tipo ajuntament d’eivissa valorat 
en 8,60€/m2. (BI, GG i IVA exclòs). 

Es puntuarà amb 5 punts per cada 50 m2 de paviment, fins a un màxim de 10 punts.

2.- APORTACIÓ DE PILONES TIPO HOSPITALET FLEXIBLE: Subministrament  de 
pilones de material flexible amb banda reflectant de diàmetre 95mm y altura 1000mm. 
Valorada en 71€/ud (BI,GG i IVA exclòs). 

Es puntuarà amb 5  punt per cada 50 pilones, fins a un màxim de 5 punts.

3.- APORTACIÓ DE PILONES TIPO HOSPITALET INOX: Subministrament de pilones 
de material  de fundició amb banda reflectant  de diàmetre 95mm y altura 1000mm. 
Valorada en 30€/ud (BI,GG i IVA exclòs). 

Es puntuarà amb 5 punt per cada 50 pilones, fins a un màxim de 10 punts.

4.- APORTACIÓ DE SILLONS: Subministrament de sillons de fusta amb estructura de 
fundició, de mides 700x715x820. Valorada en 190€/ud (BI,GG i IVA exclòs). 

Es puntuarà amb 1 punt per cada banc, fins a un màxim de 5 punts.
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B. FORMA D’AVALUAR LES PROPOSICIONS 

Criteri Ponderació, criteris d’adjudicació és la següent:Criteri Ponderació 

PUNTOS PONDERACIÓN 

1 Valoración económica 0-70 70% 
2 Mejoras técnicas 0-30 30% 

C. DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

La documentació relativa als criteris d’adjudicació que s’ha de presentar és la  següent 
(s’indica també el sobre en què s’ha d’incloure): 

  Documentació Sobre núm.

  1. Documentació administrativa 

  2. Proposició econòmica

  3. Proposició tècnica, criteris avaluables automàticament
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D. PROCEDIMENT AMB FASES
Fase Criteri d’adjudicació Llindar mínim

E. ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT 

F. COMITÈ D’EXPERTS 

EIVISSA

LA TÉCNICA MUNICIPAL
(documento firmado electrónicamente en el margen)
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