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ara que, as
dicatari/ària d
nom propi / 
cta subjecció

plir els aparta

RTAT A) DIS

T 1  
MPUS SESCE

T 2  
MPUS BELLIS

RTAT B) DIS

 
T 1 C
SCELADES 
TALUNYA 
RRAGONA) 

 
T 2 C
LLISENS (R
A-SECA 

 

al  

què consti, s
i data ) 

atura del rep

o, 2-4-6 

 

RTA ECONÒ

...................
............, al 

ssabentat/ada
del contracte
en nom i re

ó als requisits

ats que proce

STRIBUCIÓ 

ELADES I CA

SENS (REUS)

STRIBUCIÓ 
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CAMPUS 
I 

CAMPUS 
REUS) I 

signo aquest

resentant de

MICA 

....................
carrer.........

a de les c
e .................
epresentació
s i condicions

edeixin, d’ac

PER LOTS

TALUNYA (T

) I VILA-SECA

PER ANUA

014 (12 mesos

ta oferta eco

e l’empresa o
 

 

....................
...................

condicions i 
., amb expe
ó de l’empre
s estipulats, 

cord amb els 

TARRAGONA)

A 

Total

ALITATS 

s),  IVA exclòs

nòmica. 

o de l’apoder

...................

.............núm
els requisi

dient númer
esa/entitat…
per les quan

lots a que e

€, IVA ex

) 
 

XX,XX€

 

XX,XX€

s XX,XX€

s 

 
XX,XX€ 

 
XX,XX€ 

XX,XX€

rat 

....................
mero............, 

ts que s’ex
o  ...............
………………
ntitats totals d

s presentin) 

xclòs 

2015 

.. amb re
i amb NIF

xigeixen pe
.............., es

…….) a exec
de:  

€ Total 
(21%)  
XX,XX€ 

XX,XX€ 

XX,XX€ 

(12 mesos), IV
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esidència a
F..................
r poder ser
s compromet
cutar-lo amb

 amb IVA 
inclòs  

VA exclòs 

XX,XX€

XX,XX€

XX,XX€

a 
, 
r 
t 
b 

 
€ 

 
€ 

€



 

Campu
Edifici
C/ Ma
43007
Tel. +3
Fax +3

 

ANNE

 
DOC
COR
DE V
 

M
 
L
 
A

 
C

 

 
G

 

us Sescelades 
i N5 

arcel·lí Doming
 Tarragona 
34 977 559502 
34 977 558253 

EX 4 

UMENTS 
RESPONEN

VALOR 

MOLT IMPO

La proposta

A. Degudam
 

B. En el sob
en paper
(llapis de 

C. A l’interio
documen
 

D. El contin
cara, en f

E. Els docum
 

F. La propos

G. La propo
 

a. D

b. P

c. P

o, 2-4-6 

 

DE LA 
NT ALS CRI

ORTANT 

a tècnica es 

ment signada

bre de la prop
r de tota la 
memòria, C

or del sobr
nts que s’apo

gut de la m
format A-4 i 

ments es pos

sta tècnica c

osta tècnica

Descripció de
i. Desc
ii. Plani
iii. Distri
iv. Distri

Proposta de d
i. Desc
ii. Detal
iii. Distri
iv. Distri

 
Programació 

i. Plani
ii. Gesti
iii. Utilitz
iv. Propo

1
2
3

 
 

 

PROPOSTA
ITERIS D’AD

presentarà d

a pel represe

posta tècnica
documentac
D.....). 

e B l’empre
orten.  

emòria tècn
lletra arial 10

saran en l’or

contindrà els 

a inclourà els 

e les operaci
cripció genera
ficació/diagr
ibució dels re
ibució dels re

detall pels àm
cripció genera
ll de les oper
ibució dels re
ibució dels re

anual per ca
ficació per c
ió dels residu
zació de ferti
osta de millo
. Reposició

2. Aprofitam
3. Augment

 

(SOBRE
 

A TÈCNIC
DJUDICACI

de la manera

entant legal d

a (SOBRE B
ció que tot s

esa licitador

ica està limi
0.  L’índex es

rdre exacte q

mateixos ap

 apartats seg

ons per nive
al 

rama genera
ecursos mate
ecursos hum

mbits més de
al 
racions més 
ecursos mate
ecursos hum

ampus i nive
campus/centr
us 
litzants ecolò

ores: 
ó de l’arbrat.

ment dels ma
t de freqüènc

E B) 

CA A PR
Ó PONDER

a següent:  

de l’empresa.

B) s’inclourà, 
eguit es det

ra inclourà 

itat a una m
s troba inclòs

que es reque

partats tant p

güents: 

ells de mante

l 
erials assign

mans assigna

estacats 

importants
erials assign

mans assigna

lls de mante
re 

ògics 

 
aterials d’esp
cies de tracta

RESENTAR 
RABLES EN 

.  

a més  a mé
talla, una cò

un índex q

màxim de 24 
s dins del 24

reixen en aq

pel lot 1 com 

eniment 

ats 
ats 

ats 
ats 

niment 

orgar. 
aments, en c

PELS L
 FUNCIÓ D

és d’un exem
òpia en supo

que identific

 fulls impres
4 fulls.  

quest annex 

pel lot 2  

cas necessar
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arà tots els

ssos a doble
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I 

l 
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LT IMPORT
nguin una v

ontingut de 
entació pugu
osta tècnica
nedora la pro

ocumentació
is establerts 

l cas de què 
dors hauran 
racte que ti
entatge que 
it per referèn

nclusió en e
pugui ser de

citador prese
tzada, o bé 
ocatòria, la q
ïda de mane

DOCUMENT
RESPONEN
OMÀTICA 

procedeix 

OFERTA EC

ferta econòm
ord amb el m

o, 2-4-6 

 

TANT (valo
valoració i

la proposta 
ui establir el p
 ha d’inclou

oposta d’exe

ó correspone
en l’annex 

segons l’ap
de present

nguin previs
s'estableix a

ncia a les con

el sobre B d
eterminant p

ntarà la doc
compulsada 
qual haurà d
ra oficial al ca

TS DE LA
NT ALS 

ONÒMICA 

mica que en
odel previst 

oració de l
gual o sup

tècnica s’h
plec de pres
ure els aspe
cució del con

ent a la prop
6 s’ha d’inclo

partat K del q
tar en el so
st subcontra
a l'apartat K 
ndicions de s

de l'oferta e
per a la valo

cumentació e
administrativ

de ser origin
atalà o al cas

A PROPOS
CRITERIS 

n cap cas po
en l’Annex 3

 

 

l’oferta tèc
perior a 25 

ha d’ajustar 
cripcions tèc
ectes neces
ntracte que p

posta tècnica
oure en el So

quadre de ca
obre C una 
actar, el se
del quadre d
solvència pro

econòmica 
oració final c

exigida en d
vament exce
nal. Les emp
stellà. 

(SOBRE

STA TÈCN
D’ADJUD

odrà excedir
3.  

cnica – so
punts, sera

als requerim
cniques. Si n
ssaris que p
presenta el li

a que estigu
obre B.  

aracterístiqu
declaració 
u import, q
de caracterís
ofessional o 

o de docum
comportarà

ocument orig
epte aquella q
preses estra

E C) 

NICA A P
DICACIÓ Q

r el pressup

obre B): Le
an exclose

ments que s
no hi ha cap 
permetin con
citador o licit

ui relacionad

es es perme
responsable 
ue en cap 

stiques, i el n
tècnica, dels

mentació co
l'exclusió d

ginal, còpia 
que sigui  es
ngeres prese

RESENTAR
QUANTIFICA

ost base de

es empres
es de la lici

sobre la sev
requeriment
nèixer de fo
tadora.  

da amb la va

eti la subcon
 on expliqu
cas podrà 

nom o perfil 
s subcontrac

orresponent
del licitador 

o fotocòpia 
specífica per
entaran la d

R PELS L
ABLES DE

e licitació, es
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es que no
tació 

va forma de
t específic, la
orma clara 

aloració dels

tractació, els
i la part de
excedir de

empresarial
tistes.  

t al sobre C

degudamen
r a la presen
documentació

LICITADORS
E FORMA

s presentarà

o 

e 
a 
i 

s 

s 
l 
l 
, 

C 

t 
t 

ó 

S 
A 
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EX 5 

MPOSICIÓ DE

denta:  L
als:  U

 U
 U
 U
 E

etari/ària: un
pres 

MITÉ D’EXPE
ació de fórm
s depenen d’

bres: No pro

o, 2-4-6 

 

E LA MESA 

a vicegerent
Un cap d’àrea
Un representa
Un tècnic/a de
Un tècnic/a de
El promotor/a

 funcionari/à

ERTS: NO es
ules tenen u
un judici de v

ocedeix 

DE CONTR

t o persona e
a o coordinad
ant del Cons
el Gabinet Ju
el Servei de 

a del contract
ària que tingu

s constitueix 
na ponderac
valor. 

 

RACTACIÓ  

en qui delegu
dor/a de la G

sell Social 
urídic 
Recursos Ec
te o persona
ui atribuïdes 

atès que els
ció superior a

ui 
Gerència, seg

conòmics 
a en qui deleg

funcions de

s criteris ava
a la correspo

gons la natur

gui 
e gestió de l’O

luables de fo
onent als crite

ralesa del co

Oficina de C

orma automà
eris la valora
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EX 6 

TERIS D’ADJ

riteris que se

untuació que
unts, distribu

Descripció de
manera segü

.1. Descripc

.2. Planifica

.3. Distribuc

.4. Distribuc

Proposta de d
2.1. Descripc
2.2. Detall de
2.3. Distribuc
2.4. Distribuc

Programació 
manera segü
3.1. Planifica
3.2. Gestió d
3.3.  Utilitzac
3.4. Proposta

3.4.1.  R
 3.4.2.  A
3.4.3.  A

TERIS D’AD
OMÀTICA P

untuació que
unts,distribu

ofertes econò

o, 2-4-6 

 

JUDICACIÓ 

erviran de ba

e podran obte
uïts de la seg

e les operaci
ent: 

ció general ..
ació/diagrama
ció dels recu
ció dels recu

detall pels àm
ció general...
e les operaci
ció dels recu
ció dels recu

 
anual per ca
ent: 

ació per camp
dels residus..
ció de fertilitz
a de millores

Reposició de 
profitament d

Augment de f

DJUDICACIÓ
PER APLICA

e podran obt
ïts de la seg

òmiques es p

LA VALORA

ase per a l’ad

enir les empr
güent forma: 

ons per nive

...................
a general.....
rsos materia
rsos humans

mbits més de
...................
ons més imp
rsos materia
rsos humans

ampus i nivel

pus/centre...
....................

zants ecològi
s: 
l’arbrat........
dels materia
reqüències d

Ó LA VAL
ACIÓ DE FÒR

tenir les emp
üent forma: 

puntuaran d’a

 

ACIÓ DELS 

djudicació de

reses licitado
 

ells de mante

...................
....................
als assignats
s assignats..

estacats (Fin
...................
portants.......
als assignats
s assignats..

lls de mante

...................
....................
cs................

....................
ls d’esporga
de tractamen

LORACIÓ D
RMULES   

preses licitad

acord amb la

QUALS DE

el contracte s

ores en relac

eniment (Fins

........... fins a
............fins a
........... fins a
........... fins a

ns a 14 punt
.................fin
................. fi
..................fi
..................fi

niment (Fins

.................fin
..................fi
...................f

....................
r..................

nts, en cas n

DELS QUA

dores en rela

a següent fó

PENEN D’U

són els següe

ció a aquests

s a 14 punts

a 2 punts 
a 6 punts 
a 3 punts 
a 3 punts 

ts), distribuïts
ns a 3 punts 
ns a 5 punts
ns a 3 punts
ins a 3 punts

s a 12 punts

ns a 3 punts 
ns a 3 punts
fins a 3 punts

...............1 p
................1 p
ecessari...1 

LS ES PR

ació a aques

rmula:  

UN JUDICI D

ents:  

s criteris serà

s), distribuïts

ts de la mane

s 
s 
s 

s), distribuïts 

s 
s 

punt 
punt 
punt 

RODUEIX D

sts criteris se
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E VALOR 

à de fins a 

 de la 

era següent:

de la 

DE FORMA

erà de fins a

A 
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órmula: 

ràfica de la fórm

ula dels resultats

Descomp

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

5,50%

6,00%

6,50%

7,00%

7,50%

8,00%

8,50%

9,00%

9,50%

o, 2-4-6 

 

ula:  puntuació 

s de l’aplicació 

pte Pun

% 0,

% 9,

% 14

% 18

% 21

% 23

% 25

% 26

% 27

% 28

% 29

% 30

% 31

% 31

% 32

% 32

% 33

% 33

% 34

% 34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 5

P
un

tu
ac

io
 o

bt
in

gu
da

segons el desco

de la fórmula. 

nts De

0 1

2 1

4,6 1

8,4 1

,1 1

3,3 1

5,0 1

6,4 1

7,6 1

8,7 1

9,6 1

0,4 1

,1 1

,7 1

2,3 1

2,9 1

3,3 1

3,8 1

4,2 1

4,6 2

10 15 20 25 3

 

ompte de l’ofert

 
 

escompte 
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11,50% 
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13,00% 
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14,00% 

14,50% 

15,00% 
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PUNTUACIÓ PRE

30 35 40 45 5
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1





P
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10,00%

ció: els licita
 SOBRE C. 

òs de la licitac

nt el període
iments que 
sar-los de la 

aloració es p
re B.  

op s’hagi fet
ca la data de

quest acte p
s depenen d’
ngut del Sob

ediment per

elació amb e
rta temerària

onsideraran d

el cas d’un 
entuals. 
ha dos licitad
ha tres licita
s ofertes pre
elevada qua

es considerar
as de quatre
na aritmètica

òrgan de co
roporcionada
va oferta, qu
d’aquest inf

à declarar l’o

ofertes que 
uació l’oferta

o, 2-4-6 

 

% 34

adors han de
En cas que

ció.  

e d’examen d
cregui opor
 manera que

produirà dins

t aquesta va
e l’acte públ

públic, la Mes
’un judici de

bre C 

r determinar

el criteri pr
a, s’estarà su

desproporcio

sol licitador

dors, la que 
adors, les que
esentades. E
an sigui supe
rà despropor
e o més lici
a de les ofert

ontractació c
a o temerària
e haurà de s
forme i del 

oferta anorma

no siguin q
 més baixa i

4,9 2

e presentar l
e algun licita

de les ofertes
rtuns sobre 
e li siguin req

s del termini

aloració, en 
ic d’obertur

sa donarà a 
valor establ

r el caràcter

eu, d’acord 
ubjecte a allò

onades o tem

, sigui infer

sigui inferior
e siguin infer

En aquest cas
erior en més
rcionada la b
itadors, les 
tes presentad

considera qu
a, requerirà 
ser lliurat en 
que elabora
alment baixa

qualificades 
 disminuint-s

 

20,50% 

a document
ador presenti

 
s presentade
aspectes d

querits.  

i màxim d’u

el perfil del
ra dels sobr

conèixer en
lerts en aqu

r anormal o 

amb l’article
ò establert al

meràries les o

rior al press

r en més de 2
riors en més
s s’exclourà 
s de 10 unita
baixa superio
que siguin i
des. 

ue la baixa 
a l’empresa 
el termini mà

arà el servei
a, per tant, aq

d’anormalm
se la puntua
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i aquesta inf

es al procedim
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l contractan
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n primer lloc 
est Annex 6
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e 152 del T
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ofertes quan

supost base 

20 unitats pe
s de 10 unita
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ats percentu
or a 25 unitat
nferiors en 

formulada c
afectada un
àxim de tres
i tècnic corr
quest criteri d

ent baixes 
ció proporcio
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formació en 

ment, la URV
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mptar des d
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la puntuació
6 i després p
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n: 
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ercentuals a 
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