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ANEXO V:  

V.I. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN:  

 

 A) Programa de traballo (cláusula 15): 

Valorarase ata 20 puntos conforme á seguinte desagregación (expresado en dous decimais) 
Ofertas que presenten un programa de traballo específico e 
totalmente  adaptado á obra 

 

Ata 20 Puntos 

 

Ofertas que presenten un programa de traballo específico e 
adaptado á obra 

Ata 15 Puntos 
 

Ofertas que presenten un programa de traballo xenérico e 
parcialmente adaptado 

Ata 10 Puntos 

 
Ofertas que presenten un programa de traballo insuficiente Ata 5 Puntos 

 
Ofertas que presenten un programa de traballo non adaptado e 
incompleto 

0 Puntos 

 

 

 B) Actuación ambiental (cláusula 15): 

Valorarase de ata 10 puntos conforme á seguinte desagregación (expresado en dous 
decimais) 

Ofertas que presenten unha actuación ambiental específica e 
adaptada á obra  

Ata 10 Puntos 
 

Ofertas que presenten unha actuación ambiental xenérica e 
parcialmente adaptada 

Ata 7 Puntos 
 

Ofertas que presenten unha actuación ambiental  insuficiente Ata 5 Puntos 
 

Ofertas que presenten unha actuación ambiental non adaptada e 
incompleta 

0 Puntos 
 

 

 C) Plan de control de calidade (cláusula 15) 

Valorarase ata 5 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso  de cálculo 
utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto 
correspondan) 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade 
específico e totalmente adaptado á obra 

Ata 5 Puntos 
 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade 
específico e adaptado á obra 

Ata 4 Puntos 
 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade 
xenérico e parcialmente adaptado á obra 

Ata 3 Puntos 
 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade 
insuficiente 

Ata 2 Puntos 
 

  0 Puntos 
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 D) Esquema do Plan de seguridade e saúde (cláusula 15) 

Valórase ata 10 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso de cálculo 
utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto 
correspondan): 

Ofertas que presentan un esquema 
do plan de seguridade e saúde 
específico e adaptado á obra 

Ata 10 Puntos 

 

Ofertas que presenten un esquema 
do plan de seguridade e saúde 
xenérico e parcialmente adaptado 

Ata 7 Puntos 

 

Ofertas que presenten un esquema 
do plan de seguridade e saúde 
insuficiente 

Ata 5 Puntos 

 

Ofertas que presenten un esquema 
do plan de seguridade e saúde non 
adaptado e incompleto 

0 Puntos 

 
 E) Porcentaxe de control de calidade (cláusula 15) 

Valórase ata 5 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso de cálculo 
utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto 
correspondan): 

PORCENTAXE DE 
CONTROL INTERNO DE 
CALIDADE (cláusula 15) 

Outorgarase a máxima puntuación  
ás proposicións que oferten a maior 
porcentaxe e as restantes 
proposicións puntuaranse 
proporcionalmente 

Ata 1 puntos 

PORCENTAXE DE 
CONTROL EXTERNO DE 
CALIDADE (cláusula 15) 

Aumento da porcentaxe de control 
de calidade externo calculado sobre 
o orzamento de execución material, 
sen ter en conta o 1% a que se 
refiren as cláusulas 12 e 29. 
Calcularase aplicando a seguinte 
fórmula: 3 puntos X 1% de 
incremento sobre execución material 
(expresado en dous decimais) 

Ata 4 puntos 

 
 F) Redución de prazos de execución (cláusula 15) 

Non se valorará 
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 G) Oferta económica (cláusula 15) 

Valórase ata 35 puntos conforme á seguinte desagregación (Para este proceso de cálculo 
utilizaranse números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto 
correspondan): 

Calcularase aplicando a seguinte fórmula elaborada polo Departamento de Matemática 

Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela (http://www.dicoruna.es/valoracion/). 

 

V.II. CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN (SÓ SE PODERÁ NEGOCIAR SOBRE 
ASPECTOS QUE SEXAN ESTABLECIDOS COMO CRITERIOS DE 
ADXUDICACIÓN (ANEXO V.I)):  

◙  C) Oferta económica (cláusula 15) 
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