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Adjunt remeto la proposta d’adjudicació de l’ACORD MARC PER AL
SUBMINISTRAMENT DE GASOIL TIPUS “C” PER A LA CALEFACCIÓ DEL
QUARTER DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA, juntament amb els sobre C perquè es
continuï amb els tràmits adients.

Palma, 22 de novembre de 2017
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Remissió valoració Acord Marc subministrament de gasoil tipus C per a la calefacció del
quarter de la Policia Local.

En data 22 de novembre de 2017, s’han reunit la comissió tècnica per aplicar els criteris de
valoració previstos a l’apartat B.1 del quadre de criteris d’adjudicació de l’Acord Marc de
subministrament de gasoil tipus C per a la calefacció del quarter de la Policia Local,
conformada pels tècnics d’administració general, Gabriel Salleras Vicens i Catalina
Amengual Ramis.
De conformitat amb el quadre de criteris d’adjudicació, en la present contracta hi ha un únic
criteri d’adjudicació, la proposició econòmica.
S’ha presentat un únic licitador, l’empresa Balear Oil. S.L., el qual ha presentat la següent
proposició econòmica:
Un descompte fix d’un 0.0001 € per litre IVA inclòs, damunt el preu de referència publicat
en el Butlletí del Petroli de la Direcció General d’Energia i Transport de la Comissió Europea.
Una vegada aplicada la fórmula per valorar la proposició: Pa=(Pb x P)/Mp, on Pa són els
punts atorgats, Pb és el percentatge de baixa, P és la puntuació màxima i Mp és el major
percentatge ofert, resulta que l’empresa Balear Oil S.L. obté la puntuació màxima de 100
punts.
Per tots això, es considera que la oferta presentada per l’empresa BALEAR OIL S.L., amb
CIF B07565641 és adequada i s’ajusta als requisits exigits en els plecs, proposant-se
l’adjudicació de la present contracta a la nomenada empresa, al considerar que la seva oferta
és la econòmicament més avantatjosa per l’Administració.
Palma, 22 de novembre de 2017.
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