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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
OBERTURA SOBRE B I VALORACIÓ CRITERIS 

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 
  

 
Denominació: SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT D’AUTOMOCIO PER A LA 
FLOTA DE VEHICLES, GRUPS ELECTRÒGENS I MAQUINÀRIA DE 
L’AJUNTAMENT DE MANACOR I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS. (Exp. 
16/2017) 
 

Procediment obert, tramitació ordinària, diversos criteris de selecció de l’adjudicatari  
 
Despesa màxima anual:  
Lot 1: Manacor: 74.704,93 €, més 21% d’IVA (15.680,03 €). Cost total per a 
l’Administració:  90.392,96 € IVA inclòs. 
Lot 2: Porto Cristo: 24.328,82 €, més 21% d’IVA (5.109,05 €). Cost total per a 
l’Administració: 29.437,87 € IVA inclòs. 
 
Lloc: Secretaria 

Data: 6 de setembre de 2017 

Horari: 12:30 a 13:00 hores 

 
Assistents: 

Presidenta de la Mesa:  

Isabel Febrer Gelabert 
 

Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal. 

 Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal. 
 Joan C. Sagrera, delegat de serveis 

 

Secretària de la Mesa: 
Catalina Rosa Pons Taberner 

 

Desenvolupament de la sessió 
 

L’objecte de la sessió és procedir a l’obertura del sobre B de la única plica admesa, la 

presentada per SOLRED SA (lots 1 i 2) que conté la proposició econòmica i proposició tècnica 

dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica mitjançant l’aplicació de fòrmules, 
amb el següent resultat: 

  

LOT 1 MANACOR 
 

Criteri 1.- percentatge de descompte, fins 70 punts 
Tipus de licitació: mínim 4% de descompte. 

 
Oferta un descompte del 6%, la Mesa per unanimitat atorga 70 punts 

 

Criteri 2.- Oferir sense cost per l’Ajuntament el servei de neteja una vegada al mes durant 
el contracte i les possibles pròrrogues, tant exterior com interior als vehicles que estiguin 
adscrits a cada un dels lots, fins 7 punts. 
 
No oferta aquesta millora, la Mesa per unanimitat atorga 0,00 punts 

 

TOTAL PUNTUACIÓ LOT 1 MANACOR: 70,00 punts 



 

LOT 2.- PORTO CRISTO 
 
Criteri 1.- percentatge de descompte, fins 70 punts 
 
Tipus de licitació: mínim 4% de descompte. 
 

Oferta un descompte del 6%, la Mesa per unanimitat atorga 70,00 punts 

 

Criteri 2.- Oferir sense cost per l’Ajuntament el servei de neteja una vegada al mes durant 
el contracte i les possibles pròrrogues, tant exterior com interior als vehicles que estiguin 
adscrits a cada un dels lots, fins 7 punts. 
 
No oferta aquesta millora, la mesa per unanimitat atorga 0,00 punts. 

 

TOTAL PUNTUACIÓ LOT 2 PORTO CRISTO: 70,00 punts 
 
PROPOSTA: 

 

A) LOT 1 MANACOR 
 

1) 

 
a) Adjudicar al licitador SOLRED SA, amb CIF A79707345 el contracte de subministrament de 

carburant d’automoció per a la flota de vehicles, grups electrògens  i maquinària de 

l’Ajuntament de Manacor i dels seus Organismes Autònoms (Lot 1 Manacor), per  una despesa 
màxima anual de 74.704,93 euros euros més el 21% d’IVA com partida independent (15.680,03 

euros). Cost total anual per a l’Administració: 90.392,96 euros, IVA inclòs, amb la següent 

millora ofertada i acceptada: 

 
- aplicar un percentatge de descompte sobre el preu en sortidor per litre de carburant a repostar a 

qualsevol de les estacions de servei de l’empresa contractista o, en el seu cas, dels 

subcontractistes del 6% 
 

Per un termini d’un any comptat des de la data de formalització del contracte, podent-se 

prorrogar per una altra anualitat. 
 

b) Publicar aquesta resolució al perfil del contractant i notificar-la al licitador juntament amb les 

actes de la Mesa de Contractació, documents que contenen la informació necessària exigida per 

l’article 151.4 de la TRLCSP, i que constitueixen el fonament jurídic per a la motivació 
d’aquest acord.  

 

2) 
 

a) Que l’òrgan de contractació requereixi al licitador perquè en el termini màxim de 10 dies 

hàbils comptadors des del següent a aquell en què hagi rebut aquest requeriment, presenti la 

documentació exigida com a requisits previs a l’adjudicació, assenyalats a la clàusula 11 del 
PCA de conformitat amb l’art. 146.1 i 151.2 del TRLCSP, entre la documentació prèvia també 

haurà de constituir la garantia definitiva corresponent al 5% de l’import d’adjudicació (import 
garantia: 3.735,25 euros), establerta al plec de clàusules administratives que regeix aquesta 
autorització, presentant en aquest termini, davant l’òrgan de contractació, la documentació 

justificativa d’haver-la constituïda. 

 
b) Advertir que de no complimentar-se adequadament aquest requeriment en el termini 

assenyalat s’entendrà que el licitador retira la seva oferta. 

 



B) LOT 2.- PORTO CRISTO 
 

1) 
 

a) Adjudicar al licitador SOLRED SA, amb CIF A79707345 el contracte de subministrament de 

carburant d’automoció per a la flota de vehicles, grups electrògens  i maquinària de 
l’Ajuntament de Manacor i dels seus Organismes Autònoms (Lot 2 Porto Cristo), per  una 

despesa màxima anual de 24.328,82 euros euros més el 21% d’IVA com partida independent 

(5.109,05 euros). Cost total anual per a l’Administració: 29.437,87 euros, IVA inclòs, amb la 
següent millora ofertada i acceptada: 

 

- aplicar un percentatge de descompte sobre el preu en sortidor per litre de carburant a repostar a 

qualsevol de les estacions de servei de l’empresa contractista o, en el seu cas, dels 
subcontractistes del 6% 

 

Per un termini d’un any comptat des de la data de formalització del contracte, podent-se 
prorrogar per una altra anualitat. 

 

b) Publicar aquesta resolució al perfil del contractant i notificar-la al licitador juntament amb les 
actes de la Mesa de Contractació, documents que contenen la informació necessària exigida per 

l’article 151.4 de la TRLCSP, i que constitueixen el fonament jurídic per a la motivació 

d’aquest acord.  

 
2) 

 

a) Que l’òrgan de contractació requereixi al licitador perquè en el termini màxim de 10 dies 
hàbils comptadors des del següent a aquell en què hagi rebut aquest requeriment, presenti la 

documentació exigida com a requisits previs a l’adjudicació, assenyalats a la clàusula 11 del 

PCA de conformitat amb l’art. 146.1 i 151.2 del TRLCSP, entre la documentació prèvia també 

haurà de constituir la garantia definitiva corresponent al 5% de l’import d’adjudicació (import 
garantia: 1.216,44 euros), establerta al plec de clàusules administratives que regeix aquesta 

autorització, presentant en aquest termini, davant l’òrgan de contractació, la documentació 

justificativa d’haver-la constituïda. 
 

b) Advertir que de no complimentar-se adequadament aquest requeriment en el termini 

assenyalat s’entendrà que el licitador retira la seva oferta. 
 

C) Publicar aquesta acta al perfil del contractant  

     

El president  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 

La secretària    El president    Els vocals 


