NOTA D’ACLARIMENT
En atenció a les consultes formulades per diferents empreses interessades en la licitació
del contracte d’“Millora de la carretera d’accés a Mont i Montcorbau, separata eix 1”,
als efectes d’eliminar contradiccions i/o errors materials detectats, s’informa del
següent:
1.

Error en els criteris de valoració

NUM. REGISTRE ENTITAT: 0609018 – CIF: P-7500011-G

Es planteja que a la clàusula 10 Plec CAP, específicament a l’apartat A, el subapartat
A.1. contempla un màxim de punts de 20 per l’oferta econòmica, quan aquest és l’únic
criteri d’adjudicació i l’apartat A i la fórmula parteixen d’un repartiment de 100 punts.
Detectat l’error, s’indica a continuació quines són les puntuacions correctes en aquest
apartat A.1. indicant per un error en la transcripció de les valoracions, es va ometre la
modificació del subapartat que ha de passar de 20 punts a 100 punts:
A. CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES (fins un màxim de 100
punts)
A.1. Proposta econòmica (fins un màxim de 100 punts)
Per al càlcul de l’oferta econòmica de l’obra s’emprarà la fórmula següent:
PEi = 100 – (Bmax – Bi) * 1,5
On Bi =
On Bmax =
On PEi =

Baixa de l’oferta i respecte del tipus de licitació (expressada en % i utilitzant
el valor absolut)
Baixa màxima respecte del tipus de licitació (expressada en % i utilitzant el
valor absolut)
Puntuació econòmica de l’oferta i en base 100

Per tal d’avaluar l’anormalitat o desproporcionalitat de les ofertes presentades
s’estarà a allò que disposa l’art. 85 RGLCAP. En aquests supòsits s’aplicarà el que
preveu l’art. 152.1 TRLCSP.
I per tal que consti als efectes oportuns,
Lloc i data
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