
 

  

CLASSIFICACIÓ OFERTES ECONÒMIQUES,  I REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ  

PRIMER. Classificació   

Dia 24 d’abril  a les 10:20 hores es procedeix a l´acte públic d´obertura de sobres amb les ofertes 
econòmiques presentades per les empreses licitadores: 

• “ELECTRICIDAD BOBINAJES Y SANEAMIENTO, S.L.”: 75.032,25 euros. 
• “G-ENER SOLUCIONES ENERGÉTICAS, S.L.”: 71.600,00 euros. 
• “ELÉCTRICA PUIGCERCÓS, S.A.”: 70.600,00 euros. 
• “ELECTRO HIDRÁULICA MANACOR, S.A.”: 111.360,10 euros. 
• “ENDESA ENERGÍA, S.A.U.: 89.993,98 euros. 

EL contracte s´adjudicarà al licitador que hagi presentat la proposició més avantatjosa 
econòmicament. 

La valoració de les ofertes es realitzarà segons la següent fórmula: 

  (Preu màxim de licitació – Preu oferta) 
Punts =            -------------------------------------------------------   x 100 
   Preu màxim de licitació 
 

Essent l´oferta més avantatjosa econòmicament la que tingui més punts.  

Per tant, l´ordre de les ofertes és el següent: 
 

1. “ELÉCTRICA PUIGCERCÓS, S.A.”: 128.266,63 - 70.600,00 / 128.266,63 x 100 = 44,96 PUNTS 
2. “G-ENER SOLUCIONES ENERGÉTICAS, S.L.”: 128.266,63 - 71.600,00 / 128.266,63 X 100 = 

44,18 PUNTS 
3. “ELECTRICIDAD BOBINAJES Y SANEAMIENTO, S.L.”: 128.266,63 - 75.032,25 / 

128.266,63 X 100 = 41,50 PUNTS 
4. “ENDESA ENERGÍA, S.A.U.: 128.266,63 - 89.993,98 /128.266,63 x 100 = 29,84 PUNTS 
5. “ELECTRO HIDRÁULICA MANACOR, S.A.”: 128.266,63 - 111.360,10 / 128.266,63 X 100 = 

13,18 PUNTS 

SEGON. Requeriment documentació que ha de presentar licitador proposat adjudicatari  

Prèviament a l´adjudicació del contracte, el licitador que hagi presentat l´oferta econòmicament 
més avantatjosa, ha de presentar, en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent 
al requeriment, la documentació especificada a la Clàusula 13 del PCAP.  

Per tant, es requereix a “ELÉCTRICA PUIGCERCÓS, S.A.” a que presenti aquesta 
documentació a les oficines de la SAM.  

El termini per presentar la documentació finalitza dia 18 de maig de 2018. 

Manacor, 4 de maig de 2018 
 
La TAG de l' “Empresa de Serveis 
del Municipi de Manacor, S.A.” 

 
 

Arànzazu Fiol Aldaz 


