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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ PER EL PROJECTE DE MILLORA D EL 
CLAVEGUERAM DE L’AVINGUDA DE PALMA. 
 
Els criteris d’adjudicació per les licitacions associades a les subvencions del Consell Insular 
de Mallorca, amb la ponderació que se'ls atribueix serien els següents: 
 

A) El preu del contracte, amb una puntuació de 60 punts. 
 

b) Aspectes tècnics de l’oferta. I entre ells es considerarien: 
 

1.) Millores que tinguin única i exclusivament relació amb el projecte definides i 
valorades prèviament: fins a 15 punts. 

2.) Termini d'execució: fins a 10 punts. 
  
c) Aspectes mediambientals de les ofertes, amb una puntuació màxima de 5 punts. Es 
valoraran els següents aspectes: 
 
 -  La presentació del pla ambiental de l’obra. 5 punts. 

 
  
Aquesta puntuació s’atorgaria de la següent forma: 
 
1.- Oferta econòmica: fins a 60 punts. Es valorarà la millor oferta econòmica amb la 
màxima puntuació (60) punts. Per la valoració de la resta d’ofertes es penalitzarà cada 
oferta segons la següent fórmula: 
 
Valoració = puntuació màxima – [(proposta a valorar - proposta més econòmica) / 
(pressupost de licitació/puntuació màxima)] 
 
 2.- Inclusió a l’oferta de la millora que haurà estat definida i valorada per aquest projecte i 
que te total relació amb el projecte: fins a 15 punts.  
 
L’oferta que inclogui la millora rebrà la el total de la puntuació prevista. 
 
3.- Oferta d'un menor termini d'execució de les obres: fins a 10 punts. S’aplicarà la següent 
fórmula:  
 
Al projecte amb menor termini d'execució d'obres se li concediran 10 punts, que com a 
mínim serà del 75% del temps previst. La resta de puntuacions s'atorgaran de forma 
proporcional (regla de tres). 
 
4.- Presentacio de Pla Ambiental. De l’obra  5 punts .  
 
Valoració final:  Obtinguda la puntuació respecte a cada un dels criteris de totes les ofertes 
presentades i no declarades desproporcionades o anormals, se sumarà la puntuació total de 
cada una d'elles i serà seleccionada la que obtingui major puntuació. 


