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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIO 
QUALIFICACIO DOCUMENTACIO PRESENTADA PREVIA 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: 23 d’abril de 2018 
Horari: 12:15 a 12:25 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 
 
LOT 1 GASOIL TIPUS C 
 
L’objecte de la sessió és procedir a qualificar la documentació presentada per BALEAR OIL SL 
que li havia estat requerida acreditativa del compliment dels requisits previs a l’adjudicació del 
contracte de subministrament combustible als centres escolars públics d’educació infantil i 
primària LOT 1 (gasoil tipus C) que s’assenyalen als articles 146.1 i 151.2 del TRLCSP i en el 
plec de clàusules administratives particulars, així com la constitució de la garantia definitiva. 
 
La secretària de la Mesa dona compte que el 16 d’abril de 2018 acabava el termini de 10 dies 
hàbils per presentar la documentació prèvia a l’adjudicació requerida al proposat adjudicatari  i 
de la garantia definitiva i que el dia 16 d’abril de 2018 BALEAR OIL SL va presentar la 
documentació que consta a la relació per ella certificada el 23 d’abril de 2018. 
 
La Mesa per unanimitat acorda concedir un termini de 3 dies hàbils a comptar a partir de 
l’endemà del rebut de la notificació que es farà via correu electrònic al proposat adjudicatari 
perquè esmeni les següents deficiències detectades a la documentació presentada: 



- Han de presentar original de les escriptures de constitució de l’empresa per poder compulsar la 
còpia presentada, o presentar còpia compulsada de la mateixa. 
- Han de presentar original de l’escriptura de poder del representant de l’empresa per poder 
compulsar la còpia presentada, o presentar còpia compulsada de la mateixa. 
- Falta acreditar que les comptes anuals han estat presentades i dipositades en el Registre 
mercantil o en el Registre que correspongui. 
- Per poder acreditar la solvència tècnica han presentat relació dels subministraments executats, 
però falta presentar certificats expedits o visats per l’òrgan competent quan el destinatari sigui 
una entitat del sector públic. Quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 
expedit per aquests o mitjançant un declaració de l’empresari 
- Donat que presenta alta d’IAE en el municipi de Llucmajor, haurà de presentar compromís 
formar que ne cas de ser adjudicatari es donarà d’alta en el municipi de Manacor, i ho haurà 
d’acreditar previ a la formalització del contracte 
- Falta acreditar el número de treballadors en plantilla mitjançant una declaració responsable 
signada pel representant de l’empresa 
 
LOT 2  PROPA 
 
La Mesa procedeix a qualificar la documentació presentada per REPSOL BUTANO SA que li 
havia estat requerida acreditativa del compliment dels requisits previs a l’adjudicació del 
contracte de subministrament combustible als centres escolars públics d’educació infantil i 
primària LOT 2 (propà) que s’assenyalen als articles 146.1 i 151.2 del TRLCSP i en el plec de 
clàusules administratives particulars, així com la constitució de la garantia definitiva. 
 
La secretària de la Mesa dona compte que el 17 d’abril de 2018 acabava el termini de 10 dies 
hàbils per presentar la documentació prèvia a l’adjudicació requerida al proposat adjudicatari  i 
de la garantia definitiva i que el dia 17 d’abril de 2018 BALEAR OIL SL va presentar la 
documentació que consta a la relació per ella certificada el 23 d’abril de 2018. 
 
La Mesa per unanimitat acorda concedir un termini de 3 dies hàbils a comptar a partir de 
l’endemà del rebut de la notificació que es farà via correu electrònic al proposat adjudicatari 
perquè esmeni les següents deficiències detectades a la documentació presentada: 
 
- Han de presentar original de les escriptures de constitució de l’empresa per poder compulsar la 
còpia presentada, o presentar còpia compulsada de la mateixa. 
- Han de presentar original de l’escriptura de poder del representant de l’empresa per poder 
compulsar la còpia presentada, o presentar còpia compulsada de la mateixa. 
- Donat que presenta alta d’IAE en el municipi de Palma, haurà de presentar compromís formar 
que ne cas de ser adjudicatari es donarà d’alta en el municipi de Manacor, i ho haurà d’acreditar 
previ a la formalització del contracte 
- Falta acreditar el número de treballadors en plantilla mitjançant una declaració responsable 
signada pel representant de l’empresa 
 
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


