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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT DE SON SERVERA

1604

Rectificació de l’error material observat als plecs de clàusules administratives particulars, que
regeixen la contractació de les d’obres relatives al "Projecte de reurbanització i millora del carrer des
Rafalet ( Tram I ) i el carrer Ses Eres ( Tram I )". Expedient de contractació 02-2017

Natalia Troya Isern, Batlessa Presidenta de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), ha resolt mitjançant resolució de batlia núm.
2017-0295 data 17 de febrer de 2017 el següent:
“Rectificació de l’error material observat als plecs de clàusules administratives particulars, que regeixen la contractació de les d’obres
relatives al "Projecte de reurbanització i millora del carrer des Rafalet ( Tram I ) i el carrer Ses Eres ( Tram I )". Expedient de contractació
02-2017.
Vista la resolució de batlia núm. 2017-0251 de data 13 de febrer de 2017, relativa a l’aprovació de l’expedient de contractació 27-2012 relatiu
al contracte d’obres del " Projecte de reurbanització i millora del carrer des Rafalet ( Tram I ) i el carrer Ses Eres ( Tram I )", acord que fou
publicat al BOIB núm. 20 de dia 16 de febrer de 2017.
Vist l’error observat al quadre de criteris d’adjudicació del contracte del plec de clàusules administratives particulars esmentat, en relació a la
fórmula per avaluar l‘oferta econòmica,

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/22/972211

1 Oferta econòmica (màxim 80 punts).
El major import de rebaixa econòmica sobre el valor estimat total del contracte (preu de licitació, IVA exclòs) serà valorat amb 100
punts, atribuint-se a les restants ofertes la puntuació que procedeixi segons la fórmula proporcional següent:
Punts = 100 x ((OA - OV) / (OA -OB)) on:
OA= Import de l’oferta econòmica de major import, expressada en euros (€) (IVA exclòs)
OV= Import de l’oferta econòmica que és objecte concret de valoració, expressada en euros (€) (IVA exclòs).
OB = Import de l’oferta econòmica d’import més baix, expressada en euros (€) (IVA exclòs).
L’empresa que no ofereixi rebaixa en el preu de licitació obtindrà 0 punts.
L’oferta econòmica s’haurà de presentar de conformitat amb el model establert en el plec de clàusules administratives particulars
Atès el disposat a l’article 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en
relació a la potestat de rectificació per part de les Administracions Públiques, d’ofici o a instància dels interessats, d’errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes, i d’acord amb el previst a la Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic i vist el resolt mitjançant el decret de batlia número
843/2015, de 23 de juny de 2015, relatiu a la delegació d’atribucions a favor de la Junta de Govern Local.
RESOLC:
Primer.- Avocar la competència de la Junta de Govern Local, relativa a les contractacions competència de Batlia d’acord amb el previst a
l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, amb la finalitat de donar compliment als terminis prevists
al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
Segon.- Rectificar l’error material observat al quadre de criteris d’adjudicació del contracte del plec de clàusules administratives particulars
de l’expedient de contractació 02-2017 relatiu al contracte d’obres del " Projecte de reurbanització i millora del carrer des Rafalet ( Tram I ) i
el carrer Ses Eres ( Tram I )", en relació a la fórmula per avaluar l‘oferta econòmica,
Així, allà on diu:
“QUADRE DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
....
B. FORMA D’AVALUAR LES PROPOSICIONS.
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1 Oferta econòmica (màxim 80 punts).
El major import de rebaixa econòmica sobre el valor estimat total del contracte (preu de licitació, IVA exclòs) serà valorat amb 100
punts, atribuint-se a les restants ofertes la puntuació que procedeixi segons la fórmula proporcional següent:
Punts = 100 x ((OA - OV) / (OA -OB)) on:
OA= Import de l’oferta econòmica de major import, expressada en euros (€) (IVA exclòs)
OV= Import de l’oferta econòmica que és objecte concret de valoració, expressada en euros (€) (IVA exclòs).
OB = Import de l’oferta econòmica d’import més baix, expressada en euros (€) (IVA exclòs).
L’empresa que no ofereixi rebaixa en el preu de licitació obtindrà 0 punts.
L’oferta econòmica s’haurà de presentar de conformitat amb el model establert en el plec de clàusules administratives particulars
Ha de dir:
“QUADRE DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
....
B. FORMA D’AVALUAR LES PROPOSICIONS.
1. Oferta econòmica (màxim 80 punts).
El major import de rebaixa econòmica sobre el valor estimat total del contracte (preu de licitació, IVA exclòs) serà valorat amb 80
punts, atribuint-se a les restants ofertes la puntuació que procedeixi segons la fórmula proporcional següent:
Punts = 80 x ((OA - OV) / (OA -OB)) on:
OA= Import de l’oferta econòmica de major import, expressada en euros (€) (IVA exclòs)
OV= Import de l’oferta econòmica que és objecte concret de valoració, expressada en euros (€) (IVA exclòs).
OB = Import de l’oferta econòmica d’import més baix, expressada en euros (€) (IVA exclòs).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/22/972211

L’empresa que no ofereixi rebaixa en el preu de licitació obtindrà 0 punts.
L’oferta econòmica s’haurà de presentar de conformitat amb el model establert en el plec de clàusules administratives particulars
Segon.- Publicar el present decret de Batlia al BOIB i al perfil de contractant de la pàgina web municipal.”

Son Servera, (17 de febrer de 2017
Batlessa,
Natalia Troya Isern)
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