
CLASSIFICACIÓ OFERTES ECONÒMIQUES,   REQUERIMENT INFORME
JUSTIFICACIÓ OFERTA  I REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 

PRIMER. Classificació  

Dia 26 de març a les 10:45 hores es procedeix a l´acte públic d´obertura de sobres amb
les ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores:

 “ELÉCTRICA PUIGCERCÓS S.A.”: 19.370,34 euros.
 “ELECTRO HIDRÀULICA MANACOR, S.A.”: 21.604,81 euros.
 “ELECTRICIDAD BOBINAJES Y SANEAMIENTO, S.L.”: 17.686,04 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. Pendents de la
justificació de l´oferta econòmica la classificació és la següent: 

1.  “ELECTRICIDAD  BOBINAJES  Y  SANEAMIENTO,  S.L.”:  26.029,89  -
17.686,04 /26.029,89 x100 = 32,05 punts.

2. “ELÉCTRICA PUIGCERCÓS S.A.”: 26.029,89 - 19.370,34 /26.029,89 x 100 =
25,58 punts.

3. “ELECTRO  HIDRÀULICA  MANACOR,  S.A.”:  26.029,89  -  21.604,81/
26.029,89 x100 = 16,99 punts.

Segons la clàusula 5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, les ofertes de les
empreses presentades es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries de
conformitat amb l´article 152 del TRLCSP. S´apreciarà la desproporció o temeritat de l
´oferta segons els criteris establerts a l´article 85 del RGLCAP. 

L´article 85 del RGLCAP indica que en cas de concórrer tres licitadors, es consideraran,
en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals de la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. En aquest sentit,
les ofertes inferiors a 19.522,42 € es poden considerar desproporcionades.

SEGON. Requeriment informe justificatiu oferta econòmica

1. Donat que la primera oferta classificada és de 17.686,04 €, i que la segona és de
19.370,34 €,  es  requereix  a  les  empreses  licitadores   “ELECTRICIDAD
BOBINAJES Y SANEAMIENTO, S.L.” i “ELÉCTRICA PUIGCERCÓS S.A.”:
que en un termini de 10 dies hàbils des del requeriment, presentin informe que
justifiqui l´oferta presentada i concreti les condicions de la mateixa, en particular
la  Memòria  Tècnica,  segons  la  clàusula  13  del  PCAP  per  la  qual  cosa  s
´especificaran  els  materials,  elements i  mecanismes proposats  compleixen el



conjunt de la normativa industrial d´aplicació, i especialment l´establert en el
Reglament electrotècnic de baixa tensió vigent. Es detallarà com a mínim, per a
tot l´equipament,  les fulles d’especificacions tècniques dels equips i materials
ofertats  que  han  de  ser  de  primera  qualitat,  aspecte  que  es  detallarà
específicament. També, l´equip humà dedicat a la instal·lació dels equipaments i
el  calendari  de  realització  dels  treballs.  Aquesta  memòria  haurà  d´esser
informada favorablement quant al compliment del PPT.

El termini per presentar la documentació finalitza dia 16 d´abril de 2018. 

Un cop rebut l´informe si la SAM considera que segons la justificació rebuda l´oferta no
es  pot  complir  com  a  conseqüència  de  la  inclusió  de  valors  anormals  o
desproporcionats, o perquè no s’ajusta als requisits tècnics demanats,  l´oferta quedarà
exclosa de la classificació. 

TERCER. 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 PC. 

Per tant, es requereix a “ELECTRICIDAD BOBINAJES Y SANEAMIENTO, S.L.” a
que presenti aquesta documentació a les oficines de la SAM. 

El termini per presentar la documentació finalitza dia 16 d´abril de 2018.

Manacor, 28 de març de 2018

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

Arànzazu Fiol Aldaz


