CORRECCIÓ D’ERRATA AL PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
Exp. 14925484
En el Plec de Condicions Particulars de l’expedient nº 14925484 per a la contractació de l’obra de “Remodelació
de la sala de màquines per adaptació a sistema de climatització basat en aigua de les oficines del Triangle de
Transports de Barcelona, S.A.” s’ha detectat una errada dins de l’assignació de punts de l’apartat Y. Aquest Plec
es va publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública en data 28.10.2021
L’assignació correcta de punts es la que figura a continuació:
Y

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ EL VALOR DELS QUALS ES DETERMINA
MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES

Criteris i subcriteris
Criteri de valoració econòmica.
S’assignarà la totalitat de punts a l’oferta econòmica mes baixa, i de forma
proporcional a cadascuna de les altres ofertes rebudes s’assignarà una puntuació
inferior en funció de l’excés de preu que suposin respecte de la més baixa,
segons la fórmula:
𝑃 = 𝑇𝑝 ×

Punts
Fins a 80 punts
(Tp=80)

𝑃𝑏
𝑃𝑖

P = puntuació que obtindria el licitador
Tp = totalitat de punts a assignar
Pb = preu oferta més baix de totes les propostes presentades
Pi = preu oferta de cada licitador
Increment de la durada de la garantia respecte del mínim exigit de 24 meses.

24 +6 mesos de Garantia = 7 punts a sumar

Més de 30 mesos fins a 36 mesos de Garantia = 9,5 punts a sumar

Més de 36 mesos de garantia = 12 punts a sumar
Per avançament d’entrega de la instal·lació respecte les 8 setmanes de màxim.

Reducció de 2 setmanes 3 punts

Reducció de més 2 setmanes fins a 3 setmanes 5,5 punts

Reducció de més de 3 setmanes 8 punts

Fins a 12p

Fins a 8p

Millores:
☒No
☐Si.
Total

Barcelona, 16 de novembre de 2021

Daniel Lopera Gutiérrez
Responsable de la Unitat d’Aprovisionaments
d'obres i instal·lacions

100p

