
NOTA INFORMATIVA

En relació amb el Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte d'obres
“XARXES D'AIGÜES RESIDUALS, AIGÜES PLUVIALS I AIGUA POTABLE EN EL TERME
MUNICIPAL DE SELVA”.

D'acord amb l'article  105.2 de la  Llei  30/1992,  de 26 de novembre,  del  Règim jurídic  de les
Administracions  públiques  i  del  procediment  administratiu  comú,  que  concreta  que  “les
administracions  públiques  podran  rectificar  en  qualsevol  moment,  d'ofici  o  a  instància  dels
interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques existents en els seus actes”.

Es rectifica la errada aritmètica i lògica existent en la clàusula 19 punt 2.b. penúltima línia, que
passa a redactar-se de la següent forma:

Redacció inicial: 2.b.- Millores que tinguin relació amb el projecte: fins a 30 punts. Es valorarà
de forma objectiva,  raonada i  comparativa  entre  les  ofertes  presentades.  Les  millores  hauran
d’estar valorades econòmicament. Es valoraran segons els preus indicats al projecte aplicant als
mateixos la baixa indicada per  l'empresa adjudicatària.  Tant la  consideració de millora com la
valoració econòmica que atorgui el licitador serà avaluada pels tècnics, on es tendrà en compte la
coherència de les mateixes en el moment d’emetre el corresponent informe. Al projecte de millora
més valorat econòmicament se li concediran 10 punts. La resta de puntuacions s’atorgaran de
forma proporcional (regla de tres).

Correcció: 2.b.- Millores que tinguin relació amb el projecte: fins a 30 punts. Es valorarà de forma
objectiva,  raonada  i  comparativa  entre  les  ofertes  presentades.  Les  millores  hauran  d’estar
valorades econòmicament. Es valoraran segons els preus indicats al projecte aplicant als mateixos
la baixa indicada per  l'empresa adjudicatària.  Tant  la  consideració de millora com la valoració
econòmica  que  atorgui  el  licitador  serà  avaluada  pels  tècnics,  on  es  tendrà  en  compte  la
coherència de les mateixes en el moment d’emetre el corresponent informe. Al projecte de millora
més valorat econòmicament se     li     concediran     30     punts. La resta de puntuacions s’atorgaran de
forma proporcional (regla de tres).
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