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ACLARIMENTS / ESMENES EN RELACIÓ AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE SERVEIS RELATIUS A LA GESTIÓ I
EXPLOTACIÓ DE LA BOTIGA-LLIBRERIA DEL RECINTE MODERNISTA DE LA FUNDACIÓ
PRIVADA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
LICFP 19/54
Benvolguts,
Amb posterioritat a la publicació de la documentació relativa a la present licitació, es procedeix a
comunicar que s’han detectat tres errors al Plec de Clàusules Administratives Particulars,
concretament:
1.- Pàgina 10 del PCP. Al punt (i) de la clàusula 6, “Solvència econòmica i financera”, tot i que
la descripció que es fa en relació al volum global de negoci mímim es el redactat literal de la llei
en el seu article 87, a fi i efecte d’evitar possibles interpretacions errònies, es procedeix a
modificar el redactat, que quedarà de la següent manera:
(i)

Declaració sobre el volum global de negocis, referit al millor exercici dels tres últims
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de
l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències d'aquest volum de negocis.
El volum global de negoci mínim serà de 1,5 vegades del valor anual mig del
contracte, atès la seva duració es superior a un any, esdevenint en aquets cas l’import
de 538.024,50.-€.

2.- Pàgina 48 del PCP. Al punt 1.2.1. s’indica que la puntuació màxima a obtindre serà de 4 punts
i en canvi al quadre desglòs del sistema de puntuació s’indica com a puntuació màxima 8 punts.
Així doncs el redactat del punt 1.2.1. quedarà de la següent manera:

1.2.1. Es valorarà la concreció, la claredat i la viabilitat d’una proposta d’una línia de
productes amb una clara orientació de promoció comercial del Recinte Modernista. (fins
a un màxim de 4 punts)
Sistema de puntuació
Excel·lent (La proposta de presentada per l’empresa licitadora, es
clara, concreta i viable en relació a la promoció comercial del RM.
Bona (La proposta comercial presentada per l’empresa licitadora es
bona, tot i que manca la justificació o concreció d’algun dels aspectes
requerits).

Acceptable (Si bé la proposta de disseny i desenvolupament de

Punts
4
2,5

1,5

marxandatge es correcte, presenta lleus deficiències pel que fa a la
concreció, claredat i viabilitat, doncs la proposta no té prou orientació
comercial.

Deficient (La proposta de disseny i desenvolupament del marxandatge
no està ben definida. De l’anàlisi de la mateixa, s’observa que no és
viable, ja que no demostra una clara orientació comercial.
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3.- Pàgina 54 del PCP. Al punt 2 “Descomptes pel personal del col·lectiu Sant Pau, amicsveïns i altres col·lectius” la fórmula indicada per valorar les ofertes es errònia. La fórmula
correcta es la que es transcriu a continuació i serà d’aplicació tant per al punt 10. “2.1. Personal
del col·lectiu Sant Pau”, com per al punt 11. “2.2. Amics-Veïns de Sant Pau en possessió del
canet acreditatiu”.
Oferta % de descompte – Percentatge mínim de partida
----------------------------------------------------------------------------------------------- x Punts màxims
Oferta % de descompte més elevada – Percentatge mínim de partida

