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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
OBERTURA SOBRE B 

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 
 
 
Denominació: SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE ALS CENTRES ESCOLARS 
PÚBLICS D’EDUCACIÓ INFANTIL I D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
(GASOIL I PROPÀ). 2 LOTS. (Exp. 01/2018) 
 
Procediment obert, tramitació ordinària, selecció de l’adjudicatari en funció d’un únic 
criteri  
 
Despesa màxima anual pels dos lots: 75.446,17 euros, IVA inclòs 
- Preu unitari màxim de licitació, LOT 1 (gasoil tiups C): consisteix en el descompte mínim 
amb dos decimals a aplicar sobre el preu de venda al públic, més l’IVA i imposts. 
 
- Preu unitari màxim de licitació, LOT 2 (GLP): es fixa en 1,8075 €/Kg 
 
Lloc: Secretaria 
 
Data: 26 de març de 2018 
Horari: 12:15 a 12:30 hores 
 
Assistents: 
 
Presidenta de la Mesa:  
Catalina Riera Mascaró 
 
Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal 

Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal 
 Isabel  Febrer Gelabert, delegada de contractació 
 
Secretària de la Mesa: 
Llucia Vallcaneras Bonet 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
La secretària dona compte de la documentació presentada pel licitador REPSOL BUTANO SA 
que li havia estat requerida en esmena de deficiències, resultant: 
 
Declara que té en plantilla un nombre de treballadors discapacitats igual o superior al 2% sobre 
el total de la plantilla  i que està obligat a tenir un pla d’igualtat. La Mesa per unanimitat acorda 
la seva admissió.  
 
A continuació es procedeix a l’obertura del sobre B de les pliques admeses que conté la 
proposició econòmica, amb el següent resultat: 
 
 
 
 
 



LOT 1 
 
Preu unitari màxim de licitació, LOT 1 (gasoil tiups C): consisteix en el descompte mínim 
amb dos decimals a aplicar sobre el preu de venda al públic, més l’IVA i imposts. 
 
LICITADOR DESCOMPTE MÍNIM OFERTAT 
BALEAR OIL SL 1,55% 
REPSOL DIRECTO SA 0,03% 
 
LOT 2 
 
- Preu unitari màxim de licitació, LOT 2 (GLP): es fixa en 1,8075 €/Kg 
 
LICITADOR OFERTA SENSE IVA 
REPSOL BUTANO SA 1,7596 euros/kg. 
 
La Mesa per unanimitat eleva a l’òrgan de contractació la següent 
 
PROPOSTA: 
 
A) LOT 1 Gasoil tipus C per a calefacció. 
 
1) 
 
a) Adjudicar al licitador BALEAR OIL SL, amb CIF B07565641 el contracte de 
subministrament de combustible als centres escolars públics d’educació infantil i d’educació 
infantil i primària (gasoil i propà)  LOT 1 gasoil tipus C per a calefacció a subministrar als 
següents centres escolars: 
- CP Es Canyar 
- CEIP Mestre Pere Garau 
- EI sa Graduada 
- EI sa Torre 
. CEIP Simó Ballester 
- CEIP Talaiot 
per una despesa màxima anual de 31.100,53 euros, més el 21% d’IVA com partida independent 
(6.531,11 euros). Cost total anual per a l’Administració: 37.631,64 euros, IVA inclòs, amb la 
següent millora ofertada i acceptada: 
 
- aplicar un percentatge de descompte sobre el preu de venda al públic més l’IVA i imposts del 
1,55% 
 
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: 1.555,03 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. 
 
LOT 2: Gas propà (GLP) 
 
PROPOSTA: 
 
1) 
 
a) Adjudicar al licitador REPSOL BUTANO SA, amb CIF A28076420 el contracte de 
subministrament de combustible als centres escolars públics d’educació infantil i d’educació 
infantil i primària (gasoil i propà)  LOT 2 gas propà (GLP) a subministrar als següents centres 
escolars: 
- CEIP Moli den Xema 
- CEIP ses Comes 
- CEIP Mitjà de Mar 
per una despesa màxima anual de 31.251,67 euros, més el 21% d’IVA com partida independent 
(6.562,86 euros). Cost total anual per a l’Administració: 37.814,53 euros, en funció del preu 
unitari de 1,7596 euros/kg sense IVA; 2,1291 euros/kg IVA inclòs, 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: 1.562,58 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. 
 
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


