
INFORME DE LA COMISSIÓ TÉCNICA DE VALORACIÓ PER A
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL
SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES PER AL PARC MOBIL MUNICIPAL
DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (SOBRE C)

En data 8 de maig de 2018, la Comissió Tècnica designada per la Mesa de contractació
per a l’adjudicació del contracte de subministrament de combustibles per al parc mòbil
municipal de l’ajuntainent de Palma, formada pel Sr. Juan Carlos Sastre Sastre, cap de
departament d’Interior, el Sr. Julián Garcia Caballero, cap de servei d’Interior i la Sra.
Antònia Pons Covas, cap de secció de Compres, procedeix a efectuar la valoració dels criteris
d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules (sobre C) establerts en els plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques, de les empreses presentades a la licitació: RED
ESPANOLA DE SERVICIOS, S.A.U., BP OIL ESPANA S.A.U. i SOLRED S.A, als efectes
d’elevar una proposta de valoració del contingut del sobre C i de la valoració final del
contracte a la Mesa de contractació.

No es procedirà a la valoració de l’oferta econòmica presentada per l’empresa RED
ESPANOLA DE SERVICIÓS, S.A.U. ja que,un pic estudiat el llistat d’estacions presentat,
no compleix amb el punt 4 dels plecs de prescripcions tècniques que exposa literalment que:
“Es requereix als licitadors les següents condicions: — Haurà de presentar un llistat
d’estacions de servei que cobreixin tot el terme municipal i a aquest llistat figurarà la
denominació de l’estació de servei i domicili complet per a la seva ubicació. Les empreses
licitadores hauran de comptar amb un mínim de quatre estacions de servei dins l’espai ubicat
entre la mar i la delimitació de la via cintura i una estació de servei a la zona de la Platja de
Palma”.

I. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:
CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA O MITJANCANT
FORMULES: Fins 10 punts.

— Ofelta econòmica: l’oferta econòmica s’expressarà en el percentatge de descompte en un
tant per cent, en relació al preu de venda públic en sortidor per litre de combustible
subministrat. Sols s’admetrà un percentatge de descompte com oferta econòmica, que serà
aplicable als diferents tipus de combustible objecte de la present contracta. El percentatge
més alt de descompte se’n durà la puntuació màxima de 10 punts i la resta es valoraran
proporcionalment.

Els percentatges de descompte presentats per les dues empreses restants que complien
amb els requisits exigits en els plecs tècnics, han estat els següents:

BP OIL ESPANA S.A.U.: 10,5%
SOLRED S.A.: 10,09%

Havent efectuat els càlculs respecte a les ofertes econòmiques detallades atorgant la
puntuació més alta a l’empresa que ha ofertat el percentatge més alt i ponderant la puntuació



de, l’altra empresa mitjançant una regla de tres, la puntuació d’aquest apartat queda de la
següent manera :

BP OIL ESPANA S.AAU; 10 punts
SOLRED S.A.: 9,609 punts

Vistes les puntuacions obtingudes, aquesta Comissió tècnica proposa a la Mesa de
Contractació per a l’adjudicació del contracte pel subministrament de combustible per al parc
mòbil municipal de l’Ajuntament de Palma a l’empresa BP OIL ESPANA S.A.U., NIF
A28135846 amb domicili social a Avenida de Barajas, 30—Parque empresarial Omega, Edifv
D, Alcobendas—Madrid28108, per haver obtingut la puntuació major.

Palma, 8 de maig de 2018
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