
MODELO F

RELACIÓN DE OFERTAS

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS / RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TÍTULO DO PROXECTO
ANUALIDADE - MEDIDA - GRUPO - Nº ORDE

NÚMERO DE EXPEDIENTE (1)

(1) Para cubrir polo GDR.

OFERTA 1 (1)

CONCEPTO DO INVESTIMENTO

OFERTAS SOLICITADAS

PROVEDOR IMPORTE (SEN IVE)

OFERTA ELIXIDA
PROVEDOR IMPORTE (SEN IVE)

CRITERIO DE ELECCIÓN (2)

XUSTIFICACIÓN DE NON ESCOLLER A MÁIS ECONÓMICA (3)

(1) No caso de obra civil por importe superior a 50.000 € que vaia ser executada por contrata pódense presentar tres ofertas de contratistas diferentes polo montante global da obra. 
(2) Debe indicarse se o criterio foi o de mellor oferta económica, ou por outras razóns xustificadas na columna seguinte. No caso de non incluír tres ofertas, débese indicar se é debido a non 
existiren outros subministradores. 
(3) No caso de non escoller a oferta máis vantaxosa economicamente, explicar as razóns.

OFERTA 2 (1)

CONCEPTO DO INVESTIMENTO

OFERTAS SOLICITADAS

PROVEDOR IMPORTE (SEN IVE)

OFERTA ELIXIDA
PROVEDOR IMPORTE (SEN IVE)

CRITERIO DE ELECCIÓN (2)

XUSTIFICACIÓN DE NON ESCOLLER A MÁIS ECONÓMICA (3)

(1) No caso de obra civil por importe superior a 50.000 € que vaia ser executada por contrata pódense presentar tres ofertas de contratistas diferentes polo montante global da obra. 
(2) Debe indicarse se o criterio foi o de mellor oferta económica, ou por outras razóns xustificadas na columna seguinte. No caso de non incluír tres ofertas, débese indicar se é debido a non 
existiren outros subministradores. 
(3) No caso de non escoller a oferta máis vantaxosa economicamente, explicar as razóns.



MODELO F 
(continuación)

OFERTA 3 (1)

CONCEPTO DO INVESTIMENTO

OFERTAS SOLICITADAS

PROVEDOR IMPORTE (SEN IVE)

OFERTA ELIXIDA
PROVEDOR IMPORTE (SEN IVE)

CRITERIO DE ELECCIÓN (2)

XUSTIFICACIÓN DE NON ESCOLLER A MÁIS ECONÓMICA (3)

(1) No caso de obra civil por importe superior a 50.000 € que vaia ser executada por contrata pódense presentar tres ofertas de contratistas diferentes polo montante global da obra. 
(2) Debe indicarse se o criterio foi o de mellor oferta económica, ou por outras razóns xustificadas na columna seguinte. No caso de non incluír tres ofertas, débese indicar se é debido a non 
existiren outros subministradores. 
(3) No caso de non escoller a oferta máis vantaxosa economicamente, explicar as razóns.

OFERTA 4 (1)

CONCEPTO DO INVESTIMENTO

OFERTAS SOLICITADAS

PROVEDOR IMPORTE (SEN IVE)

OFERTA ELIXIDA
PROVEDOR IMPORTE (SEN IVE)

CRITERIO DE ELECCIÓN (2)

XUSTIFICACIÓN DE NON ESCOLLER A MÁIS ECONÓMICA (3)

(1) No caso de obra civil por importe superior a 50.000 € que vaia ser executada por contrata pódense presentar tres ofertas de contratistas diferentes polo montante global da obra. 
(2) Debe indicarse se o criterio foi o de mellor oferta económica, ou por outras razóns xustificadas na columna seguinte. No caso de non incluír tres ofertas débese indicar se é debido a non 
existiren outros subministradores. 
(3) No caso de non escoller a oferta máis vantaxosa economicamente, explicar as razóns.

OFERTA 5 (1)

CONCEPTO DO INVESTIMENTO

OFERTAS SOLICITADAS

PROVEDOR IMPORTE (SEN IVE)

OFERTA ELIXIDA
PROVEDOR IMPORTE (SEN IVE)

CRITERIO DE ELECCIÓN (2)

XUSTIFICACIÓN DE NON ESCOLLER A MÁIS ECONÓMICA (3)

(1) No caso de obra civil por importe superior a 50.000 € que vaia ser executada por contrata pódense presentar tres ofertas de contratistas diferentes polo montante global da obra. 
(2) Debe indicarse se o criterio foi o de mellor oferta económica, ou por outras razóns xustificadas na columna seguinte. No caso de non incluír tres ofertas, débese indicar se é debido a non 
existiren outros subministradores. 
(3) No caso de non escoller a oferta máis vantaxosa economicamente, explicar as razóns.



MODELO F 
(continuación)

OFERTA 6 (1)

CONCEPTO DO INVESTIMENTO

OFERTAS SOLICITADAS

PROVEDOR IMPORTE (SEN IVE)

OFERTA ELIXIDA
PROVEDOR IMPORTE (SEN IVE)

CRITERIO DE ELECCIÓN (2)

XUSTIFICACIÓN DE NON ESCOLLER A MÁIS ECONÓMICA (3)

(1) No caso de obra civil por importe superior a 50.000 € que vaia ser executada por contrata pódense presentar tres ofertas de contratistas diferentes polo montante global da obra. 
(2) Debe indicarse se o criterio foi o de mellor oferta económica, ou por outras razóns xustificadas na columna seguinte. No caso de non incluír tres ofertas, débese indicar se é debido a non 
existiren outros subministradores. 
(3) No caso de non escoller a oferta máis vantaxosa economicamente, explicar as razóns.

OFERTA 7 (1)

CONCEPTO DO INVESTIMENTO

OFERTAS SOLICITADAS

PROVEDOR IMPORTE (SEN IVE)

OFERTA ELIXIDA
PROVEEDOR IMPORTE (SEN IVE)

CRITERIO DE ELECCIÓN (2)

XUSTIFICACIÓN DE NON ESCOLLER A MÁIS ECONÓMICA (3)

(1) No caso de obra civil por importe superior a 50.000 € que vaia a ser executada por contrata pódense presentar tres ofertas de contratistas diferentes polo montante global da obra. 
(2) Debe indicarse se o criterio foi o de mellor oferta económica, ou por outras razóns xustificadas na columna seguinte. No caso de non incluír tres ofertas, débese indicar se é debido a non 
existiren outros subministradores. 
(3) No caso de non escoller a oferta máis vantaxosa economicamente, explicar as razóns.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de
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MODELO F
RELACIÓN DE OFERTAS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS / RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
TÍTULO DO PROXECTO
ANUALIDADE - MEDIDA - GRUPO - Nº ORDE
NÚMERO DE EXPEDIENTE (1)
(1) Para cubrir polo GDR.
OFERTA 1 (1)
CONCEPTO DO INVESTIMENTO
OFERTAS SOLICITADAS
PROVEDOR
IMPORTE (SEN IVE)
OFERTA ELIXIDA
PROVEDOR
IMPORTE (SEN IVE)
CRITERIO DE ELECCIÓN (2)
XUSTIFICACIÓN DE NON ESCOLLER A MÁIS ECONÓMICA (3)
(1) No caso de obra civil por importe superior a 50.000 € que vaia ser executada por contrata pódense presentar tres ofertas de contratistas diferentes polo montante global da obra.
(2) Debe indicarse se o criterio foi o de mellor oferta económica, ou por outras razóns xustificadas na columna seguinte. No caso de non incluír tres ofertas, débese indicar se é debido a non existiren outros subministradores.
(3) No caso de non escoller a oferta máis vantaxosa economicamente, explicar as razóns.
OFERTA 2 (1)
CONCEPTO DO INVESTIMENTO
OFERTAS SOLICITADAS
PROVEDOR
IMPORTE (SEN IVE)
OFERTA ELIXIDA
PROVEDOR
IMPORTE (SEN IVE)
CRITERIO DE ELECCIÓN (2)
XUSTIFICACIÓN DE NON ESCOLLER A MÁIS ECONÓMICA (3)
(1) No caso de obra civil por importe superior a 50.000 € que vaia ser executada por contrata pódense presentar tres ofertas de contratistas diferentes polo montante global da obra.
(2) Debe indicarse se o criterio foi o de mellor oferta económica, ou por outras razóns xustificadas na columna seguinte. No caso de non incluír tres ofertas, débese indicar se é debido a non existiren outros subministradores.
(3) No caso de non escoller a oferta máis vantaxosa economicamente, explicar as razóns.
MODELO F
(continuación)
OFERTA 3 (1)
CONCEPTO DO INVESTIMENTO
OFERTAS SOLICITADAS
PROVEDOR
IMPORTE (SEN IVE)
OFERTA ELIXIDA
PROVEDOR
IMPORTE (SEN IVE)
CRITERIO DE ELECCIÓN (2)
XUSTIFICACIÓN DE NON ESCOLLER A MÁIS ECONÓMICA (3)
(1) No caso de obra civil por importe superior a 50.000 € que vaia ser executada por contrata pódense presentar tres ofertas de contratistas diferentes polo montante global da obra.
(2) Debe indicarse se o criterio foi o de mellor oferta económica, ou por outras razóns xustificadas na columna seguinte. No caso de non incluír tres ofertas, débese indicar se é debido a non existiren outros subministradores.
(3) No caso de non escoller a oferta máis vantaxosa economicamente, explicar as razóns.
OFERTA 4 (1)
CONCEPTO DO INVESTIMENTO
OFERTAS SOLICITADAS
PROVEDOR
IMPORTE (SEN IVE)
OFERTA ELIXIDA
PROVEDOR
IMPORTE (SEN IVE)
CRITERIO DE ELECCIÓN (2)
XUSTIFICACIÓN DE NON ESCOLLER A MÁIS ECONÓMICA (3)
(1) No caso de obra civil por importe superior a 50.000 € que vaia ser executada por contrata pódense presentar tres ofertas de contratistas diferentes polo montante global da obra.
(2) Debe indicarse se o criterio foi o de mellor oferta económica, ou por outras razóns xustificadas na columna seguinte. No caso de non incluír tres ofertas débese indicar se é debido a non existiren outros subministradores.
(3) No caso de non escoller a oferta máis vantaxosa economicamente, explicar as razóns.
OFERTA 5 (1)
CONCEPTO DO INVESTIMENTO
OFERTAS SOLICITADAS
PROVEDOR
IMPORTE (SEN IVE)
OFERTA ELIXIDA
PROVEDOR
IMPORTE (SEN IVE)
CRITERIO DE ELECCIÓN (2)
XUSTIFICACIÓN DE NON ESCOLLER A MÁIS ECONÓMICA (3)
(1) No caso de obra civil por importe superior a 50.000 € que vaia ser executada por contrata pódense presentar tres ofertas de contratistas diferentes polo montante global da obra.
(2) Debe indicarse se o criterio foi o de mellor oferta económica, ou por outras razóns xustificadas na columna seguinte. No caso de non incluír tres ofertas, débese indicar se é debido a non existiren outros subministradores.
(3) No caso de non escoller a oferta máis vantaxosa economicamente, explicar as razóns.
MODELO F
(continuación)
OFERTA 6 (1)
CONCEPTO DO INVESTIMENTO
OFERTAS SOLICITADAS
PROVEDOR
IMPORTE (SEN IVE)
OFERTA ELIXIDA
PROVEDOR
IMPORTE (SEN IVE)
CRITERIO DE ELECCIÓN (2)
XUSTIFICACIÓN DE NON ESCOLLER A MÁIS ECONÓMICA (3)
(1) No caso de obra civil por importe superior a 50.000 € que vaia ser executada por contrata pódense presentar tres ofertas de contratistas diferentes polo montante global da obra.
(2) Debe indicarse se o criterio foi o de mellor oferta económica, ou por outras razóns xustificadas na columna seguinte. No caso de non incluír tres ofertas, débese indicar se é debido a non existiren outros subministradores.
(3) No caso de non escoller a oferta máis vantaxosa economicamente, explicar as razóns.
OFERTA 7 (1)
CONCEPTO DO INVESTIMENTO
OFERTAS SOLICITADAS
PROVEDOR
IMPORTE (SEN IVE)
OFERTA ELIXIDA
PROVEEDOR
IMPORTE (SEN IVE)
CRITERIO DE ELECCIÓN (2)
XUSTIFICACIÓN DE NON ESCOLLER A MÁIS ECONÓMICA (3)
(1) No caso de obra civil por importe superior a 50.000 € que vaia a ser executada por contrata pódense presentar tres ofertas de contratistas diferentes polo montante global da obra.
(2) Debe indicarse se o criterio foi o de mellor oferta económica, ou por outras razóns xustificadas na columna seguinte. No caso de non incluír tres ofertas, débese indicar se é debido a non existiren outros subministradores.
(3) No caso de non escoller a oferta máis vantaxosa economicamente, explicar as razóns.
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
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