
 
 
FE D’ERRADES: ANNEX NÚM. 4.- CRITERIS DE VALORACIÓ   
 

En el Plec de Clàusules Particulars de l’expedient OB12102 en el que s’estableixen les 
condicions que regiran l’adjudicació, per part de Mercados de Abastecimientos de 
Barcelona, S.A del contracte DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I 
DIRECCIÓ DE LES OBRES DE L’APARCAMENT P2  DE LA UNITAT ALIMENTÀRIA 
DE BARCELONA “MERCABARNA s’ha observat un error en l’annex num. 4:  
CRITERIS DE VALORACIÓ, el redactat del qual haurà de ser el que segueix:  

 

ANNEX NÚM. 4 
 

CRITERIS DE VALORACIÓ 
 

Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades, tant pel 
que fa a la seva vessant econòmica com tècnica, d’acord amb els criteris de valoració 
que es relacionen, per ordre decreixent d’importància, tot seguit: 

 
1. PREU: PUNTUACIÓ MÀXIMA 70PUNTS 
 

Es valorarà el còmput total dels honoraris d’acord la següent fórmula. 
 

P = (Omín/Oi)*70 
 

P  =  puntuació (0<=P<=70) 
Oi  =  Cost global oferta econòmica del licitador 
Omín =  Cost global oferta econòmica mínima presentada 
 

Es valorarà a un decimal (arrodonit a la baixa). 
 

Les ofertes que estiguin per sota un 10% de la mitjana,podran ser considerades 
temeràries o desproporcionades, i no seran considerades per aquest còmput. 
 

2. ADEQUACIÓ DE LA MEMÒRIA DE LA PROPOSTA  : PUNTUACIÓ MÀXIMA 12 
PUNTS 
 

La proposta haurà d’incloure una Memòria Específica on s’expliqui un breu avanç 
del projecte, des del punt de vista conceptual, funcional, constructiu, estètic i 
econòmic. 
 

La millor proposta d’acord a aquest criteri rebrà 12 punts, la segona millor 
proposta, 11 punts, i així successivament fins la dotzena proposta que rebrà 1 
punt. A partir de la tretzena proposta no s’assignaran punts.  
 

3. QUALITAT, PRECISIÓ, SENZILLESA, I COHERÈNCIA DE LA PROPOSTA: 
PUNTUACIÓ MÀXIMA 12 PUNTS 
 

En aquest apartat es valorarà els aspectes formals de la proposta, ordenant 
aquestes d’acord al conjunt dels criteris aquí mencionats. Per cada criteri es 
donarà 3 punts (3 punts = Bé, 2 punts = Suficient, 1 punt = Insuficient) 
 

4. QUADRE TÈCNIC: PUNTUACIÓ MÀXIMA 6 PUNTS 
 

Es ponderarà el quadre tècnic proposat tenint en compte la seva qualificació, i 
experiència professional, així com la quantitat de recursos tècnics i humans 
destinats al projecte. Per cada criteri (qualificació, experiència i recursos) es 
valorarà 2 punts ( 2 punts = Bé, 1 punt = Suficient, 0 punts = Insuficient). 
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