
ANUNCI  DE  LICITACIÓ  DEL  CONTRACTE  DEL SUBMINISTRAMENT
D'ENERGIA ELÈCTRICA PER ALS PUNTS DE CONSUM DE L’EMPRESA
DE SERVEIS MUNICIPI MANACOR S.A. 

Anunci previ per a la contractació de: Subministrament d´energia elèctrica per als punts
de consum de la SAM. 

1. Entitat adjudicadora: “Empresa de Serveis del Municipi de Manacor, S.A.”

2. Objecte del contracte:

a) descripció de l´objecte:  Subministrament d´energia elèctrica per als punts de
consum de la SAM.
 
b) Divisió per lots i número: NO

c) Lloc d´execució: Manacor

3. Tramitació, procediment, i forma d´adjudicació: 

a) Tramitació ordinària
b) Procediment Obert
c) Forma d´adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa.

4. Criteris de selecció i valoració de les ofertes:

a) Criteris de selecció: Preu i millores de servei

b) Valoració de les ofertes: 

Proposició econòmica (màxim 95 punts)

L’empresa licitadora amb la proposició econòmica més baixa obtindrà la màxima puntuació, és a dir 95 punts i,
pel que respecta a la resta d’empreses licitadores, la seva puntuació es calcularà tal com s’indica a continuació:

L’aspecte a valorar en el procediment serà el preu del lot. 

Aquest preu del lot serà calculat en funció del consum anual per període de cada tarifa i els preus d’energia
oferts per període, sense l’IVA ni l’impost elèctric, calculat a partir de la fórmula següent:

Essent:

n = nombre de tarifes que conformen el Lot.

Essent:

CPi = Consum total anual dels subministraments per tarifa en el període i [kWh/any]

POi = Preu ofert pel terme d’energia en el període i [€/kWh]

En totes les tarifes, el preu ofert pel terme d’energia inclourà els peatges d’accés i els altres termes regulats
referents  al  terme  d’energia  (pagaments  per  capacitat,  cost  d’interrumpibilitat,  pèrdues  de  transport  i
distribució, impost municipal, etc.). El preu ofert pel terme d’energia inclourà tots els costos necessaris per al
subministrament d’electricitat, exceptuant l’IVA i l’impost elèctric.



La puntuació de les ofertes presentades es farà de manera proporcional:

Puntuaciói=95 ·
Preu del Lot mésbaix

Preu del Lot i
Proposició tècnica (màxim 5 punts)

Enviament de les corbes de consums horaris per als comptadors amb telemesura (fins a 5 punts)

La puntuació d’aquest apartat anirà en funció de la forma d’enviament de la informació oferida per l´empresa

licitadora, podent optar exclusivament per alguna de les dues formes següents:

- L’empresa comercialitzadora habilitarà un accés a la seva pàgina web que permetrà als tècnics de la

SAM descarregar les corbes de consums horaris (2 punts).

- Mensualment, l’empresa comercialitzadora enviarà a la SAM per correu electrònic, un arxiu .xls o

.xml o similar amb les corbes de consums horaris  (5 punts).

5. Valor estimat del contracte: 303.389,15 € abans d´IVA. 

6. Pressupost de licitació: 275.808,32 €, abans d´IVA. 

7. Garanties:  El licitador  que hagi presentat  l´oferta econòmicament més avantatjosa
acreditarà, abans de la formalització del contracte, la constitució de la garantia del 5%
de l´import d´adjudicació, exclòs l´Impost sobre el Valor Afegit.

8. Acreditació solvència tècnica i professional i econòmica i financera:

La solvència econòmica i financera dels empresaris s´acreditarà per qualsevol dels mitjans següents: 

1.Volum anual de negocis en l´àmbit al qual es refereix el contracte, dels tres darrers exercicis conclosos.

Serà requisit mínim de solvència que l´any del major volum de negocis en el curs dels darrers 3 anys conclosos, ha de ser
al menys d´una vegada i mitja el valor estimat del contracte o amb una quantia mitjana dels tres anys que ha de ser com a
mínim igual o superior al valor estimat del contracte. Si com a conseqüència de la data de creació de l´empresa, no es pot
acreditar una xifra de negocis durant la totalitat dels períodes exigits, almenys haurà d´aportar un exercici tancat. 

S´acreditarà mitjançant les comptes anuals aprovades i dipositades en el registre mercantil o en el registre oficial que
correspongui, o en el cas d´empresaris individuals no inscrits en el registre mercantil acreditaran el seu volum anual de
negocis per mitjà dels seus llibres d´inventaris i comptes anuals degudament legalitzats pel registre mercantil. 

2. Justificant d l´existència d´una assegurança d´indemnització per riscs professionals per un import mínim igual a l
´import del contracte adjudicat. S´haurà d´acreditar el manteniment de dita condició de solvència durant tota la vigència
del contracte mitjançant l´aportació  dels corresponents justificants de pagament.

La solvència tècnica i professional dels empresaris s’acreditarà mitjançant: 

Una  relació  dels  principals  subministraments  efectuats  durant  els  cinc  darrers  anys  que  siguin  d'igual  o  similar
naturalesa  que  els  que  constitueixen  l'objecte  del  contracte,  atenent  a  aquest  efecte  els  dos  primers  números  dels
respectius codis CPV, indicant l'import, les dates i el destinatari públic o privat d'aquests. Els subministraments efectuats
s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del
sector públic, o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant
aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari. 

Els certificats de bona execució dels subministraments inclosos en la relació el destinatari dels quals va ser una entitat
del  sector  públic  poden  ser  comunicats  directament  a  l'òrgan  de  contractació  per  l'entitat  contractant  del
subministrament. 

9. Termini del contracte: 1 ANY.

10. Obtenció de la documentació i informació: Perfil del contractant de l´entitat a la web
institucional http://sammanacor.com/contractes/ 

11. Presentació de les ofertes: 

http://sammanacor.com/contractes/


a) Data i hora límit de presentació de les ofertes: 9 d´abril de 2018 a les 15:00
hores. 

b) Documentació  que cal  presentar:  Es  presentaran les  ofertes  en dos  sobres
separats:

-Sobre 1 amb la declaració responsable.

-Sobre 2 amb l´oferta econòmica.

-Sobre  3  amb la  proposició  tècnica  (Criteris  d’adjudicació  avaluables
mitjançant fórmules matemàtiques).

c)  Lloc de presentació:  Les proposicions es presentaran a la  seu de la SAM,
C. Major, 22 de Manacor, en dies laborables de dilluns a divendres de 8:00 a
15:00 hores. 

12. Despeses de publicitat: NO

13. Plecs de Clàusules Administratives Particulars, Plec de Prescripcions tècniques, i
Annex III:  

Plec de clàusules administratives 2018-14

Plec de prescripcions tècniques 2018-14

ANNEX III 2018-14

Manacor, 7 de març de 2018

http://sammanacor.com/wp-content/uploads/2018/03/ANNEX-III-2018-14-ELECTRICITAT.pdf
http://sammanacor.com/wp-content/uploads/2018/03/PPT-2018-14-ELECTRICITAT.pdf
http://sammanacor.com/wp-content/uploads/2018/03/PCAP-2018-14-ELECTRICITAT.pdf
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