
 

 

 

 
 
 

ANEXO IV 
 

FÓRMULA DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
(segundo pregos Expediente 19840-240 Concello de Vigo) 

 
O valor do incremento ofertado obterase restando ao valor ofertado polo licitador o valor 
proposto pola Administración. 
 
As ofertas ordenaranse por orde decrecente do valor do incremento. En función do número de 
ofertas admitidas, por cada fracción de 5 ofertas admitidas, serán descartadas para este cálculo: 
 

➢ entre 3 e 5 ofertas admitidas: eliminarase só a oferta que conteña o valor máis alto. 

➢ entre 6 e 10 ofertas admitidas: eliminaranse as dúas primeiras ofertas da lista do orde 
decrecente, aínda que o valor do incremento sexa idéntico. 

➢ entre 11 e 15 ofertas admitidas: eliminaranse as tres primeiras ofertas da lista do 
orde decrecente, aínda que o valor do incremento sexa idéntico. 

➢ máis de 15 ofertas: eliminaranse as catro primeiras ofertas da lista do orde 
decrecente, aínda que o valor do incremento sexa idéntico. 

 
Entre os valores de incremento non descartados será calculada a media aritmética dos mesmos 
e o devandito valor constituirá o Valor referencia dos incrementos (Vri). 
 
a) Para valorar incrementos inferiores ao Vri aplicarase a seguinte fórmula: 
 
P = (0,80 * Pmx * Vof) / Vri 
Onde: 
Pmx: puntuación máxima do criterio. 
Vof: valor ofertado de incremento. 
Vri: valor referencia dos incrementos. 
 
b) Para valorar incrementos iguais ou superiores ao Vri aplicarase a seguinte fórmula: 
 
P = (0,80 *Pmx ) + (0,20 * Pmx * A)/ B 
Onde: 
Pmx: Puntuación máxima do criterio. 
 

A: diferenza entre o valor do incremento ofertado e o Vri. 

B: a maior diferenza entre o valor de incremento ofertado e o Vri. 

As fórmulas non serán de aplicación cando no procedemento só exista un licitador admitido. 
Neste caso outorgaráselle a máxima puntuación sen necesidade de aplicar a fórmula.  
Na aplicación das fórmulas só se terán en conta dous decimais. 


