"

Ajuntament

% de Palma

?

LA comssuó TÉCNICA DE VALORACIÓ DE LA PROPOSICIÓ ECONòMICA
L'ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE, PER PROCEDIMENTOBERT, SUBJECTE A REGULACIÓ
(SOBRE c) PER A
DE SERVEI i COL-LABORACIÓ EN MATÉRlA DE INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE
HARMONITZADA,

INFORME EFECTUAT PER

L'AJUNTAMENT DE PALMA .Fins

50 punts.

data 27 de juny de 2018 , reunida la Comissió Tècnica designada per la Mesa de contractació per a
l'adjudicació del contracte públic obert de Servei d'assistència icol-laboració tècnica en matèria
d'inspecció tributària de l'Ajuntament de Palma, formada per la Cap del Departament
Gloria Belmonte Barcia, la Cap del Servei de tributs Marina Mascaró Sanchezi el Cap de Servei
d'inspecció tributària Miquel Llobera Bauza, es procedeix a la valoració dels criteris establerts a la
proposició econòmica, avaluables mitjançant fórmules (sobre C) , de l'empresa presentada a la licitació:
COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESSOS, SA. (CGI) amb NIF A-8198225, als efectes d'elevar una
proposta de valoració del contingut del sobre C de la valoració final del contracte a la Mesa de
contractació.
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D’acord amb el plec de ciàusules administratives particulars, es valorarà fins a 50 punts la proposició
econòmica, com únic criteri de selecció dels quantificables mitjançant formules, d’acord amb la fórmula
i

següent:
P= M’“(PL—Po)/(PL-Pm)

Puntuació de l’oferta.
Puntuació màxima (50 punts).
PL: Percentatge de licitació (12%).
Po: Percentatge de l’oferta a valorar.
Pm: Percentatge de la oferta mas econòmica.
P:

M:

OFERTA ECONOMICA DE L'EMPRESA COORDINADORADE GESTIÓN DE INGRESSOS, SA.

Percentatge de l’oferta a valorar (Preu iva exclòs): 8,50%
IVA del 21% a aplicar a la quantitat resultant d’aplicar el 8,50% damunt l'import efectivament recaptat.
—

Aplicació de la fórmula:
P= 50’“(12%-8,5%)/(12%—8,5%)=50

Una vegada aplicada la fórmula l’única oferta econòmica

rep una puntuació de 50 punts.

Vistes les puntuacions obtingudes per l'únic licitador (criteris avaluables mitjançant judicis de valor: 45
punts i criteris avaluables mitjançant formules : 50 punts; Total : 95 punts) aquesta Comissió tècnica
proposa a la Mesa de contractació, per a l'adjudicació del contracte públic obert de Servei d'assistència
icol«laboració tècnica en matèria d'inspecció tributària de l'Ajuntament de Palma, a l’empresa
COORDINADORADE GESTIÓN DE INGRESSOS, SA. (CGI) amb NIF A-8198225.

