ANNEX 1 AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE TECNOLOGIA PER LA
MILLORA ENERGÈTICA I SERVEI INTEGRAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC
DEL MUNICIPI DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
OFERTA ECONÒMICA sobre criteris d’adjudicació que es valoren amb
fórmules matemàtiques1

Licitador:
- Nom:
- NIF:
- Domicili:
- Inscripció registral2:
- Representant:
Nom:
NIF:
Naturalesa de la representació3:
Títol de representació4:
1. Magnituds ofertes per al criteri d’adjudicació 15:
1.1.

Percentatge únic de baixa sobre el preu de sortida de la licitació de la
Prestació P1 Gestió energètica:
Percentatge de baixa P1

1.2.

Percentatge únic de baixa sobre el preu de sortida de la licitació de la
Prestació P2+P3 Manteniment i Garantia Total:
Percentatge de baixa P2+P3
Adjuntar càlcul manteniment.

1.3.

Percentatge de baixa resultant del total de la Prestació P4 sobre els
preus unitaris de l’Annex 4 del PCT de la Prestació P4(1)

1

Totes les magnituds expressades en euros que s’inclouen en aquesta oferta s’indiquen
sense incloure l’IVA.
2
S’indicarà el registre (tipus i localitat) i les dades numèriques de la inscripció.
3
S’indicarà si es tracta d’administrador, gerent, apoderat, o altres.
4
S’indicarà la referència al poder notarial on consta la representació, amb expressió del
notari, el número de protocol i la data de l’atorgament.
5
S’indicarà el tant per cent de baixa aplicat a cada prestació pel posterior càlcul anual del
contracte.
5

Tots els percentatges s’expressen en tant per u.

Percentatge de baixa P4(1)
Adjuntar pressupost d’actuacions resultants del descomptes en % segons
annex 3 de PCT.

1.4.

Tipus d’interès a aplicar en l’amortització de la inversió aplicada al
preus de sortida Prestació P4(2):
Tipus d’interès P4(2)
Adjuntar taula d’amortització de quotes resultants del tipus d’interès
aplicat i el % de baixa de les actuacions, les quotes anuals han de ser
constants.

1.5.

Percentatge únic de baixa sobre els preus unitaris de l’annex 5 del
PCT de la Prestació P6 Treballs Complementaris:
Percentatge total de baixa P6
Adjuntar taula de preus unitaris P6 resultants del % de descompte aplicat
segons l’annex 5 del PCT

2. Resum del pressupost del servei6:
P1 Gestió energètica
P2 + P3 Manteniment i Garantia Total
P4 Actuacions de millora i amortització
P6 Treballs complementaris7

53.532,00 €

Valor estimat anual del contracte

8

Adjuntar els resultats del resum del valor inicial estimat del contracte.

3. Millores del contracte:
MILLORA
MILLORA 1
MILLORA 2
MILLORA 3
MILLORA 4
MILLORA 5
6

Sistema d’oferta
SI / NO
Import anual en €
Nº Brigades totals
Import total en €
Import total en €

Oferta

El resum expressarà els resultats deduïts de l’annex X de l’oferta econòmica, les quantitats
s’expressaran en euros.
7
El preu de sortida de la P6 no està subjecte a baixa, atenent a que la baixa es pels preus
unitaris aplicar en cas de treballs complementaris.
8
Aquest apartat és el sumatori dels apartats de les prestacions P1, P2+P3, P4 i P6.

Millora 1. Adjuntar proposta tècnica detallada, amb
preus, marques,
característiques....
Millora 3. Adjuntar proposta detallada.
Millora 4. Adjuntar proposta econòmica detallada, amb propostes
específiques, preus, marques, característiques...
Millora 5. Adjuntar proposta econòmica detallada, amb propostes
específiques, preus, marques, característiques...
4. Annexos a presentar:
Annex I. Càlcul de les Prestacions P2+P3 aplicant els descomptes proposats.
Annex II. Pressupost d’actuacions resultants de la P4 aplicant els descomptes
en % segons annex 4 de PCT.
Annex III. Taula d’amortització de quotes resultants anuals durant tot el
contracte de la P4 del tipus d’interès aplicat i el % de baixa de les actuacions.
Annex IV. Taula de preus unitaris P6 resultants del % de descompte aplicat
segons l’annex 5 del PCT.
Annex V. Descripció del valor resultant estimat del contracte
Annex VI. Descripció de les propostes tècniques i econòmiques de les
millores.
Millora 1
Millora 3
Millora 4
Millora 5

Lloc, data i signatura,

Annex I. Càlcul de les Prestacions P2+P3 aplicant els descomptes proposats.
CÀLCUL CONTRACTE P2+P3

Preu Manteniment ANUAL
Nº
punts

Preu
unitari

Cost contracte

OFERTA
Nº
punts

Preu
unitari Cost contracte

Control i manteniment funcional enllumenat públic
5834

25,70 €

149.933,80 €

5834

€

0,00 €

364,63

7,00 €

2.552,38 €

1458,50

€

0,00 €

83

2,70 €

224,10 €

83

€

0,00 €

Reguladors

4

52,60 €

210,40 €

4

€

0,00 €

Pilona

1 243,84 €

243,84 €

1

€

0,00 €

25,70 €

1.387,80 €

54

€

0,00 €

PUNTS DE LLUM INVENTARI x P.D.LL
Control i manteniment funcional elements
NETEJA DE LLUMENERES
PINTURA COLUMNES
Neteja grup semafòric 2 cops l'any
Control i manteniment funcional semàfors
Òptiques

Control i manteniment funcional enllumenat edificis
PUNTS DE LLUM INVENTARI x P.D.LL

54

TOTAL SENSE IVA

154.552,32 €

0,00 €

TOTAL MANTENIMENT FUNCIONAL

187.008,30 €

0,00 €

Manteniment preventiu
CANVI LÀMPADES PREVENTIU (només del 25%)

364,63

8.520,96 €

364,63

€

0,00 €

Manteniment correctiu
Petit material (previsió)
Avaries o reposicions
Totals sense IVA

20.000,00 €

20.000,00 €

TOTAL ACTUACIONS PREVENTIU I CORRECTIU
TOTAL ACTUACIONS PREVENTIU I CORRECTIU
(IVA inclòs)

28.520,96 €

28.520,96 €

ACTUACIONS INSPECCIONS REGLAMENTARIES
ACTUACIONS INSPECCIONS REGLAMENTARIES
(IVA inclòs)

6.611,57 €
8.000,00 €

6.320,00 €
8.000,00 €

TOTALS COST CONTRACTE

189.684,84 €

€

TOTALS COST CONTRACTE (IVA inclòs)

229.518,66 €

€

34.510,36 €

Annex V. Descripció del valor resultant estimat del contracte

Preu de sortida
contracte
(sense IVA)

Despeses
sortida
(amb IVA)

P1 Gestió energètica

10.240 €

12.390 €

P2 + P3 Manteniment

189.441 €

229.224 €

P4 Amortització inversions

158.470 €

191.749 €

53.532 €

64.774 €

411.683 €

498.137 €

P6 Treballs Complementaris. No hi ha % de
baixa del preu de sortida, atenent a que es
dona puntuació a la baixada de preus unitaris.
TOTAL

