
                                                                                                       
 

 
 

FE D’ERRADES 
 
EN RELACIÓ AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE REGEIX EL 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT L’ARRENDAMENT FINANCER 
SENSE OPCIÓ DE COMPRA, DE SIS VEHICLES PER A LA FLOTA DE MERCADOS DE 
ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A. (OB16106) 
 
Es deixen sense efecte els annexes 4 i 6 del Plec de Clàusules Administratives 
publicats, que es substitueixen en la seva totalitat pels següents:  
 

ANNEX 4 
PROPOSTA ECONÒMICA 

 
(escollir el lot que correspongui) 

 
• LOT 1 : 4 VEHICLES FURGONETES TIPUS COMERCIAL LLEUGER :  
 OPCIÓ A:  

- 2 VEHICLES FURGONETES TIPUS COMERCIAL LLEUGER ELÈCTRICS  
- 2 VEHICLES FURGONETES TIPUS COMERCIAL LLEUGER TÈRMICS  
 OPCIÓ B:  

- 4 VEHICLES TÈRMICS  
• LOT 2: 1  VEHICLE FURGONETA TIPUS COMERCIAL LLEUGER ELÈCTRIC O TÈRMIC  
• LOT 3: 1  VEHICLE TIPUS TURISME UTILITARI, ELÈCTRIC, HÍBRID  O TÈRMIC  
 
El Sr. ___________, amb DNI______________, amb residencia a 
________________________carrer______________núm.____________assabentat de 
l’anunci publicat al perfil del contractant de Mercabarna i de les condicions i requisits que 
s’exigeixen per a l’adjudicació del contracte de 
_______________________________________, es compromet, en nom i representació de 
l’empresa ______________, a realitzar-les amb estricta subjecció als requisits i condicions 
esmentats d’acord amb la següent oferta: 
 
LOT 1: 
 
• LOT 1 : 4 VEHICLES FURGONETES TIPUS COMERCIAL LLEUGER :  
 OPCIÓ A:  

- 2 VEHICLES FURGONETES TIPUS COMERCIAL LLEUGER ELÈCTRICS  
- 2 VEHICLES FURGONETES TIPUS COMERCIAL LLEUGER TÈRMICS  

PRESSUPOST OFERTAT:  ____€ (IVA exclòs) 
IMPORT IVA:____€ 
IMPORT TOTAL ( amb IVA inclòs ):_____€ 
 

Preu km. per excés: __________€ 
Preu km. per defecte: ________€ 
 
TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA: mesos 
 



                                                                                                       
 

 
 

• LOT 1 : 4 VEHICLES FURGONETES TIPUS COMERCIAL LLEUGER :  
 OPCIÓ B:  

- 4 VEHICLES TÈRMICS  
PRESSUPOST ANUAL OFERTAT: ____€ (IVA exclòs) 
IMPORT IVA:____€ 
IMPORT TOTAL ( amb IVA inclòs ):_____€ 
 

Preu km. per excés: __________€ 
Preu km. per defecte: ________€ 
 
TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA: mesos 
 
LOT 2: 
 
• LOT 2 :1  VEHICLE FURGONETA TIPUS COMERCIAL LLEUGER ELÈCTRIC O TÈRMIC  
PRESSUPOST OFERTAT:  ____€ (IVA exclòs) 
IMPORT IVA:____€ 
IMPORT TOTAL ( amb IVA inclòs ):_____€ 
 

Preu km. per excés: __________€ 
Preu km. per defecte: ________€ 
 
TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA: mesos 
 
LOT 3: 
 
• LOT 3 : 1  VEHICLE TIPUS TURISME UTILITARI, ELÈCTRIC, HÍBRID  O TÈRMIC 
PRESSUPOST OFERTAT:  ____€ (IVA exclòs) 
IMPORT IVA:____€ 
IMPORT TOTAL ( amb IVA inclòs ):_____€ 
 

Preu km. per excés: __________€ 
Preu km. per defecte: ________€ 
 
TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA: mesos 
 
 
I perquè així consti, es signa aquest document, a_________________ 
 
Signat.:____________ 
 
(quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o termini 
superior al de licitació) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       
 

 
 

ANNEX 6 
CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

(escollir el lot que correspongui) 
 

• LOT 1 : 4 VEHICLES FURGONETES TIPUS COMERCIAL LLEUGER :  
 OPCIÓ A:  

- 2 VEHICLES FURGONETES TIPUS COMERCIAL LLEUGER ELÈCTRICS  
- 2 VEHICLES FURGONETES TIPUS COMERCIAL LLEUGER TÈRMICS  
 OPCIÓ B:  

- 4 VEHICLES TÈRMICS  
• LOT 2: 1  VEHICLE FURGONETA TIPUS COMERCIAL LLEUGER ELÈCTRIC O TÈRMIC  
• LOT 3: 1  VEHICLE TIPUS TURISME UTILITARI, ELÈCTRIC, HÍBRID  O TÈRMIC 
 

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: 

 
CRITERIS VALORACIÓ LOT 1 : 4 VEHICLES PER A SEGURETAT I VIGILÀNCIA 
 

 “CRITERI AVALUABLES  MITJANÇANT FÓRMULA” 

1. OFERTA ECONÒMICA GENERAL. Puntuació màxima 55 punts. 
Es valorarà a un decimal (arrodonit a la baixa). 
 
Per a la valoració del preu s’aplicarà la següent fórmula: P = (Omín /Oi) x 55 

On: 
P = Puntuació ( 0 ≤ P ≤ 55) 
Oi = Oferta econòmica del licitador 
Omín = Oferta econòmica mínima presentada 

 
Les ofertes que estiguin per sota un 10% de la mitjana, podran ser considerades 
temeràries o desproporcionades. 
 
2. OFERTA ECONÒMICA PREU KILÒMETRE ECXÉS/DEFECTE. Puntuació màxima 5 
punts. 
Es valorarà a un decimal (arrodonit a la baixa). 
 
Per a la valoració del preu s’aplicarà la següent fórmula:  

P = Preu de càrrec per km. per excés / preu d’abonament per km. per defecte 

Tenint en compte que a menor quocient major puntuació. 
 
 
 
 



                                                                                                       
 

 
 

“CRITERIS NO AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES” 
 
1.    CRITERIS MEDIAMBIENTALS:  
 
Es valorarà la incorporació de criteris i tasques de gestió respectuosos amb el medi 
ambient. Entre d’altres es podrà valorar la utilització d’olis lubricants de motor amb un 
elevat percentatge d’olis reciclats o de segon refinat, els nivells d’emissions de gasos 
contaminants més baixos, nivells d’emissions de CO2 o consums de combustible més 
baixos, així con tots aquells criteris recollits als Plecs de Prescripcions Tècniques i que 
estiguin vinculats als criteris mediambientals. 
 
OPCIÓ A: 
 
El vehicle elèctric podrà rebre fins a 20 punts, que es desglossaran en la següent taula: 
 

Vehicles elèctrics A omplir per 
l’ofertant 

Puntuació 

Potència màxima (en kW)  6 
Consum elèctric urbà (en kWh/100 km)  4 
Autonomia normalitzada (en km)  6 
Vida útil de les bateries (garantia mínima de 2 anys o 
1.000 cicles de càrrega) 

 4 

 
El vehicle tèrmic podrà rebre fins a 15 punts, que es desglossaran de la següent manera: 
 
Vehicles tèrmics A omplir per 

l’ofertant 
Puntuació 

Potència màxima (en kW o CV)  2 
Emissions de NOx, partícules i altres gasos contaminants  
(estàndard Euro) 

 3 

Consum mitjà de combustible normalitzat urbà (l/100 
km) 

 2 

Emissions de CO2 (g/km)  3 
 
Biocarburants: puntuació màxima 5 punts 
 
Es valorarà en els vehicles tèrmics la possibilitat acreditada d’ús de biocarburants (bioetanol 
o biodièsel) en mescla superior al 10%. 
 
OPCIÓ B: 
 
El vehicle tèrmic podrà rebre fins a 15 punts, que es desglossaran de la següent manera: 
 
Vehicles tèrmics A omplir per 

l’ofertant 
Puntuació 

Potència màxima (en kW o CV)  2 
Emissions de NOx, partícules i altres gasos contaminants  
(estàndard Euro) 

 3 

Consum mitjà de combustible normalitzat urbà (l/100 
km) 

 2 

Emissions de CO2 (g/km)  3 



                                                                                                       
 

 
 

 
Biocarburants: puntuació màxima 5 punts 
 
Es valorarà en els vehicles tèrmics la possibilitat acreditada d’ús de biocarburants (bioetanol 
o biodièsel) en mescla superior al 10%. 
 
 
2. MILLORES TECNIQUÈS ADDICIONALS A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE Puntuació màxima 
5 punts 

 
Es valoraran totes les altres millores que pugui presentar el subministrador i que 
perfeccionin els requisits tècnics del Plec de prescripcions tècniques. La puntuació 
s’atorgarà en funció de la quantitat i qualitat de les millores proposades, especialment: 
 
COMPENSACIÓ QUILOMETRATGE ENTRE VEHICLES.  
 
Es valorarà la possibilitat de compensar al final de l’anualitat el quilometratge entre els 
diferents vehicles , de manera que finalitzat el període de vigència del contracte, es revisin 
els quilòmetres en conjunt global, aplicant-se el preu per quilòmetres, de defecte o excés, 
ofertat per l’arrendador, i amb la quantitat que resulti s’efectuarà el càrrec o l’abonament 
corresponent en la factura final. 
 
CRITERIS VALORACIÓ LOT 2: 1 VEHICLE PER A DESENVOLUPAMENT 
D’INFRAESTRUCTURES 

  

 “CRITERI AVALUABLES  MITJANÇANT FÓRMULA” 

1. OFERTA ECONÒMICA GENERAL. Puntuació màxima 58 punts. 
Es valorarà a un decimal (arrodonit a la baixa). 
 
Per a la valoració del preu s’aplicarà la següent fórmula: P = (Omín /Oi) x 58 

On: 
P = Puntuació ( 0 ≤ P ≤ 58) 
Oi = Oferta econòmica del licitador 
Omín = Oferta econòmica mínima presentada 

 
Les ofertes que estiguin per sota un 10% de la mitjana, podran ser considerades 
temeràries o desproporcionades. 
 
 
2. OFERTA ECONÒMICA PREU KILÒMETRE ECXÉS/DEFECTE. Puntuació màxima 5 
punts. 
Es valorarà a un decimal (arrodonit a la baixa). 
 
 
Per a la valoració del preu s’aplicarà la següent fórmula:  

P = Preu de càrrec per km. per excés / preu d’abonament per km. per defecte 

Tenint en compte que a menor quocient major puntuació. 



                                                                                                       
 

 
 

“CRITERIS NO AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES” 
 
1. CRITERIS MEDIAMBIENTALS:  
 
Es valorarà la incorporació de criteris i tasques de gestió respectuosos amb el medi 
ambient. Entre d’altres es podrà valorar la utilització d’olis lubricants de motor amb un 
elevat percentatge d’olis reciclats o de segon refinat, els nivells d’emissions de gasos 
contaminants més baixos, nivells d’emissions de CO2 o consums de combustible més 
baixos, així con tots aquells criteris recollits als Plecs de Prescripcions Tècniques i que 
estiguin vinculats als criteris mediambientals. 
 
OPCIÓ VEHICLE ELÈCTRIC: 
 
El vehicle elèctric podrà rebre fins a 20 punts, que es desglossaran en la següent taula: 
 
Vehicles elèctrics A omplir per 

l’ofertant 
Puntuació 

Potència màxima (en kW)  6 
Consum elèctric urbà (en kWh/100 km)  4 
Autonomia normalitzada (en km)  6 
Vida útil de les bateries (garantia mínima de 2 anys o 
1.000 cicles de càrrega) 

 4 

 
OPCIÓ VEHICLES TÈRMIC: 
 
El vehicle tèrmic podrà rebre fins a 15 punts, que es desglossaran de la següent manera: 
 

 
Biocarburants: puntuació màxima 5 punts 
 
Es valorarà en els vehicles tèrmics la possibilitat acreditada d’ús de biocarburants (bioetanol 
o biodièsel) en mescla superior al 10%. 
 
2. MILLORES TECNIQUÈS ADDICIONALS A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. Puntuació màxima 2 
punts 
 
Es valoraran totes les altres millores que pugui presentar el subministrador i que 
perfeccionin els requisits tècnics del Plec de prescripcions tècniques. La puntuació 
s’atorgarà en funció de la quantitat i qualitat de les millores proposades. 
 
 
 

Vehicles tèrmics A omplir per 
l’ofertant 

Puntuació 

Potència màxima (en kW o CV)  2 
Emissions de NOx, partícules i altres gasos contaminants  
(estàndard Euro) 

 3 

Consum mitjà de combustible normalitzat urbà (l/100 
km) 

 2 

Emissions de CO2 (g/km)  3 



                                                                                                       
 

 
 

CRITERIS VALORACIÓ LOT 3: 1 VEHICLE PER ADMINISTRACIÓ 
 

 “CRITERI AVALUABLES  MITJANÇANT FÓRMULA” 

 
1. OFERTA ECONÒMICA. Puntuació màxima 58 punts. 
Es valorarà a un decimal (arrodonit a la baixa). 
 
Per a la valoració del preu s’aplicarà la següent fórmula: P = (Omín /Oi) x 58 

On: 
P = Puntuació ( 0 ≤ P ≤ 58) 
Oi = Oferta econòmica del licitador 
Omín = Oferta econòmica mínima presentada 

 
Les ofertes que estiguin per sota un 10% de la mitjana, podran ser considerades 
temeràries o desproporcionades. 
 
 
2. OFERTA ECONÒMICA PREU KILÒMETRE ECXÉS/DEFECTE. Puntuació màxima 5 
punts. 
Es valorarà a un decimal (arrodonit a la baixa). 
 
Per a la valoració del preu s’aplicarà la següent fórmula:  

P = Preu de càrrec per km. per excés / preu d’abonament per km. per defecte 

 
Tenint en compte que a menor quocient major puntuació. 
 
“CRITERIS NO AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES” 
 
1. CRITERIS MEDIAMBIENTALS:  
 
Es valorarà la incorporació de criteris i tasques de gestió respectuosos amb el medi 
ambient. Entre d’altres es podrà valorar la utilització d’olis lubricants de motor amb un 
elevat percentatge d’olis reciclats o de segon refinat, els nivells d’emissions de gasos 
contaminants més baixos, nivells d’emissions de CO2 o consums de combustible més 
baixos, així con tots aquells criteris recollits als Plecs de Prescripcions Tècniques i que 
estiguin vinculats als criteris mediambientals. 
 
OPCIÓ VEHICLE ELÈCTRIC I HÍDRID ENDOLLABLES: 
 
El vehicle elèctric podrà rebre fins a 20 punts, que es desglossaran en la següent taula: 
 
Vehicles elèctrics A omplir per 

l’ofertant 
Puntuació 

Potència màxima (en kW)  6 
Consum elèctric urbà (en kWh/100 km)  4 
Autonomia normalitzada (en km)  6 
Vida útil de les bateries (garantia mínima de 2 anys o 
1.000 cicles de càrrega) 

 4 



                                                                                                       
 

 
 

 
 
OPCIÓ VEHICLE HÍBRID NO ENDOLLABLE: 
 
El vehicle híbrid podrà rebre fins a 15 punts, que es desglossaran de la següent manera: 
 
 
Vehicles híbrids A omplir per 

l’ofertant 
Puntuació 

Potència màxima (en kW o CV)  2 
Emissions de NOx, partícules i altres gasos contaminants  
(estàndard Euro) 

 3 

Consum mitjà de combustible normalitzat urbà (l/100 
km) 

 2 

Emissions de CO2 (g/km)  3 
 
Biocarburants: puntuació màxima 5 punts 
 
Es valorarà la possibilitat acreditada d’ús de biocarburants (bioetanol o biodièsel) en mescla 
superior al 10%. 
  
 
OPCIÓ VEHICLE TÈRMIC: 
 
El vehicle tèrmic podrà rebre fins a 10 punts, que es desglossaran de la següent manera: 
 
Vehicles tèrmics A omplir per 

l’ofertant 
Puntuació 

Potència màxima (en kW o CV)  1 
Emissions de NOx, partícules i altres gasos contaminants  
(estàndard Euro) 

 2 

Consum mitjà de combustible normalitzat urbà (l/100 
km) 

 1 

Emissions de CO2 (g/km)  2 
 
Biocarburants: puntuació màxima 4 punts 
 
Es valorarà en els vehicles tèrmics la possibilitat acreditada d’ús de biocarburants (bioetanol 
o biodièsel) en mescla superior al 10%. 
 
 
2. MILLORES TECNIQUÈS ADDICIONALS A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE Puntuació 
màxima 2 punts 
 
Es valoraran totes les altres millores que pugui presentar el subministrador i que 
perfeccionin els requisits tècnics del Plec de prescripcions tècniques. La puntuació 
s’atorgarà en funció de la quantitat i qualitat de les millores proposades. 
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