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Detectado un erro na claúsula 10 (criterios de adxudicación) do prego, xa que a suma dos 
tres criterios cuantificables ascende a 25 puntos e non 20.

Por medio da presente e para poder rectificar o erro, ACORDO:

Primeiro.- Que a Clausula 10 do prego quede redactada do seguinte xeito:

DECIMA.- Criterios de adxudicación.- 

Para  a  valoración  das  ofertas  máis  vantaxosas  atenderase  a  varios  aspectos,  sendo  a  
puntuación máxima alcanzable a de 25 puntos.

A. Criterios cuantificables, puntuaranse en orde decreciente:

1).- Incremento prazo garantia: Ata un máximo de 5 puntos: Daráselle a máxima puntuación 
ao licitador que oferte o maior incremento do prazo de garantía e ao resto dos licitadores 
asignaráselle a puntuación que corresponda como consecuencia da aplicación da proporción 
correspondente á súa oferta.
Só se valorarán a ampliación do prazo de garantía ata un máximo de 5 anos (é dicir, o prazo 
inicial de 1 ano máis 4 anos).
Si algunha oferta presentase maior prazo de garantía do previsto no párrafo anterior terán 0 
puntos.  No  entanto,  aínda  que,  aínda  que  se  puntúe  con  0  puntos  caso  de  resultar 
adjudicataria, a empresa deberá cumprir o prazo de garantía máximo de 5 anos.

2).- Redución prazo de execución: Ata un máximo de 5 puntos: Non se admitirán reducións 
de prazo superiores a un 50% e as que incurran nesta circuntancia terán 0 puntos. No entanto, 
aínda  que  se  puntúan,  con  0 puntos  as  ofertas  anteriormente  indicadas,  caso  de  resultar 
adjudicatario deberán executar a obra co 50% de redución do prazo.
Tomaranse en consideración só as ofertas de redución de prazo que resulten debidamente 
xustificadas.
Puntuación máxima
Calcularase en primeiro lugar a diferenza entre os valores máximo e mínimo de redución de 
prazos,  medidos  en  días  naturais,  que  representen  as  ofertas  consideradas.
A porcentaxe que signifique esta diferenza con relación ao prazo de proxecto servirá para  
fixar proporcionalmente o número natural máximo de puntos a adxudicar por este concepto. 
Desta forma, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% corresponderá un máximo de 1  
punto; para unha porcentaxe superior ao 5% e inferior ou igual ao 10%, 2 puntos; e así  
sucesivamente, ata un máximo de 5 puntos.
Proceso de puntuación
Seguidamente,  calcularase  a  media  aritmética  de  todas  as  reducións  de  prazo  en 
consideración.
Asignarase  1  punto  ás  proposicións  que  se  axusten  ao  prazo  de  proxecto,  un  80%  da 
puntuación máxima adjudicable ás que igualen a media aritmética anterior, e un 100% ás que  
signifiquen a redución máxima. Ás ofertas que representen reducións situadas no intermedio 
dos 2 tramos así configurados puntuaráselles proporcionalmente aos seus extremos de forma 
lineal.
Para este segundo proceso de cálculo utilizaranse números de 2 decimales,  aplicando os 
redondeos que por exceso ou defecto correspondan.
Outorgaranse  0  puntos  a  aquelas  ofertas  de  redución  de  prazo  que  non se  consideraron 
debidamente xustificadas.
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Nos casos de proposición única presentada debidamente xustificada que non exceda do prazo 
sinalado en proxecto ou dun conxunto de proposicións que signifique diferenzas de prazo 
inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 punto.
Para ilustrar este proceso, incorpórase o seguinte gráfico:

3).- Formigonado de cunetas: Ata un máximo de 15 puntos: Metro lineal de cuneta triangular 
tipo V-30 de 1,00 m de ancho e 10 cm de espesor con hormigón HM-20/SP/40 de 30 cm de 
profundidade, noiros 1/1 e dimensións segundo planos. Ata formación da base de cuneta, 
refino compactación e nivelación. 

A puntuación neste apartado realizarase coa fórmula seguinte:

Onde:
Po = Puntuación da oferta a valorar
Pmax = Puntuación máxima neste epígrafe
Mo= Metros lineais ofertados
Mmax = A maior lonxitude ofertada

Segundo.- Publicar esta correción na plataforma de contratos públicos de Galicia e no perfil 
do  contratante  da  paxina  web  do  concello  de  Portomarin  e  aumentar  o  prazo  para 
presentación das ofertas ata o día 11-06-2018.
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