CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

762/2020

Junta de govern local

JAUME MIRÓ HERMS, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 27 / d’abril / 2021 s’adoptà l’acord següent:
Proposta d’acord de resolució de l’expedient de contractació del
subministrament de combustible de gasoil per a calefacció i combustible per
automoció i maquinària municipal (Exp. 762/2020)
En data 19 d’abril del 2021, pels serveis tècnics municipals s’ha emès un informe de valoració de les ofertes i de
proposta d’adjudicació amb el contingut literal següent:
«Antecedents: En el procediment de licitació de la contractació del servei de subministrament del combustible de
gasoil per a calefacció i combustible per automoció i maquinaria municipal de l’Ajuntament de Castellterçol, el plec
administratiu corresponent insta a la presentació de les ofertes on es valoraran els següents Lots:
•
•

Lot 1 – Subministrament de combustible per a la calefacció de diferents edificis municipals.
Lot 2 – Subministrament de combustible per als vehicles i maquinària municipals.

En relació a la valoració de les ofertes, es seguiren el següents criteris:
Lot 1
OFERTA ECONÒMICA: fins a 90 punts.

Per fixar el preu de l’oferta, cada empresa licitadora haurà de proposar un percentatge de descompte sobre el preu
de referència (*) segons litre de combustible de preu venda al públic (amb tres decimals), en la data de publicació de
l’anunci de licitació al perfil del contractant. Per això haurà d’adjuntar el document acreditatiu que consistirà en un
fitxer pdf del preu d’aquest dia.
Nota (*): El preu de referència serà l’ofertat el dia de la comanda del subministrament, tenint en compte com a
referència els preus de l’estació de servei que hauran se ser necessàriament coincidents amb els publicats al
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme per l’estació de referència i donant compliment a l’ordre ITC/2308/2007
per la publicació dels preus per la venda a l’engròs i pels punt de venda de carburants.
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que resulti amb el preu més baix del litre de combustible com a
resultat d’aplicar el percentatge ofertat al preu litre de combustible publicat a la seva web o altres mitjans de
referència.
A la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula:
Oferta amb preu més baix
----------------------------------------------------- x 90 = puntuació resultant
Oferta que es valora
•

REDUCCIÓ DEL TERMINI DE SUBMINISTRAMENT: 10 punts

Reducció del termini de subministrament per atendre urgències.
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•

En aquest supòsit s’haurà de subministrar el combustible el mateix dia de la comanda, sempre que aquesta sigui
efectuada abans de les 12 h.
En cap cas l’Ajuntament podrà utilitzar aquesta millora per tal de que totes les entregues es realitzin en un termini
inferior a 24 hores, per a la qual cosa s’estableix un màxim de quatre urgències anuals.
Lot 2
•

OFERTA ECONÒMICA: fins a 90 punts.

Per fixar el preu de l’oferta, cada empresa licitadora haurà de proposar un percentatge de descompte sobre el preu
de referència (*) segons litre de combustible de preu venda al públic (amb tres decimals), en la data de publicació de
l’anunci de licitació al perfil del contractant. Per això haurà d’adjuntar el document acreditatiu que consistirà en un
fitxer pdf del preu d’aquest dia.
Nota (*): El preu de referència serà l’ofertat el dia de la comanda del subministrament, tenint en compte com a
referència els preus de l’estació de servei que hauran se ser necessàriament coincidents amb els publicats al
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme per l’estació de referència i donant compliment a l’ordre ITC/2308/2007
per la publicació dels preus per la venda a l’engròs i pels punt de venda de carburants.
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que resulti amb el preu més baix del litre de combustible com a
resultat d’aplicar el percentatge ofertat al preu litre de combustible publicat a la seva web o altres mitjans de
referència..
A la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula:
Oferta amb preu més baix
----------------------------------------------------- x 90 = puntuació resultant
Oferta que es valora
•

HORES D’OBERTURA AL PÚBLIC I PROTOCOLS DE SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT EN CAS
D’URGÈNCIES JUSTIFICADES: 10 punts

En aquest cas es puntuarà el major número d’hores obert al públic i la disponibilitat de subministrament fora d’hores
d’obertura en cas d’urgències justificades.
INFORME

Lot 1
La proposta presentada per Societat Catalana de Petrolis, S.A., amb NIF A58415779 és la següent:
1.- Oferta econòmica (90 punts):
Proposta del -18,000 % de descompte sobre el preu de referència segons litre de combustible de preu venda al
públic (amb tres decimals), en la data de publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant.
2.- Reducció del termini de subministrament (10 punts):
Reducció del termini de subministrament per atendre urgències. El licitador es compromet a subministrar el
combustible el mateix dia de la comanda, sempre que aquesta sigui efectuada abans de les 12 h.
En aquest cas existeix una única oferta que valora els 2 apartats, fet que motiva la màxima puntuació de 100 punts.
Analitzada la proposta econòmica i les actuacions de millora proposades, l’empresa Societat Catalana de Petrolis,
S.A obté una puntuació total de 100 punts en el Lot 1.
El Lot 2 queda desert.»
En data 21 d’abril del 2021 el lletrat de la Corporació, Santiago Uzal Jorro, ha emès un informe – proposta amb el
contingut literal següent:
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Es presenta oferta per una única empresa per al Lot 1, el Lot 2 no es presenta cap oferta:

«En data 19 d’abril del 2021 els serveis tècnics municipals han formulat informe de valoració de les ofertes
presentades a la licitació del contracte de subministrament de combustible de gasoil per a calefacció i combustible
per automoció i maquinària municipal (Exp. 762/2020), del qual es desprèn:
- Lot 1: Proposta d’adjudicació del contracte a Societat Catalana de Petrolis, S.A.
- Lot 2: Proposta de declarar deserta la licitació per manca d’ofertes.
Pel que fa al lot 1, la clàusula 2.1 del PCAP estableix que el preu final del contracte vindrà determinat per l’aplicació
del percentatge de descompte sobre el preu de referència segons litre de combustible de preu venda al públic (amb
tres decimals), en la data de publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant. Això pel que fa referència a
l’avaluació de les ofertes.
El preu de referència durant la vigència del contracte serà el resultat d’aplicar el percentatge de descompte ofert pel
licitador (-18%) al preu ofertat el dia de la comanda del subministrament, tenint en compte com a referència els preus
de l’estació de servei que hauran se ser necessàriament coincidents amb els publicats al Ministeri d’Indústria,
Energia i Turisme per l’estació de referència i donant compliment a l’ordre ITC/2308/2007 per la publicació dels preus
per la venda a l’engròs i pels punt de venda de carburants
A la vista del qual, qui subscriu informa favorablement elevar a l’òrgan de contractació, la Junta de Govern Local, la
següent proposta d’acord:
Primer.- Adjudicar a Societat Catalana de Petrolis, S. A., amb NIF A58415779, el contracte de subministrament de
combustible de gasoil per a calefacció i combustible per automoció i maquinària municipal (Exp. 762/2020), Lot 1Subministrament de combustible per a la calefacció de diferents edificis municipals, amb un descompte del 18%
sobre el preu de referència segons litre de combustible de preu venda al públic (amb tres decimals) publicat a la seva
web o altres mitjans de referència el dia de la comanda, que hauran se ser necessàriament coincidents amb els
publicats al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme per l’estació de referència i donant compliment a l’ordre
ITC/2308/2007 per la publicació dels preus per la venda a l’engròs i pels punt de venda de carburants.
Segon.- Declarar deserta per manca de d’ofertes la licitació del contracte de subministrament de combustible de
gasoil per a calefacció i combustible per automoció i maquinària municipal (Exp. 762/2020), Lot 2-Subministrament
de combustible per als vehicles i maquinària municipals.»
A la vista del qual, el regidor delegat de l’Àrea de Territori, Marc Romero Puente, ha elevat a la Junta de Govern
Local la següent proposta d'acord.

Primer.- Adjudicar a Societat Catalana de Petrolis, S. A., amb NIF A58415779, el contracte de subministrament de
combustible de gasoil per a calefacció i combustible per automoció i maquinària municipal (Exp. 762/2020), Lot 1Subministrament de combustible per a la calefacció de diferents edificis municipals, amb un descompte del 18%
sobre el preu de referència segons litre de combustible de preu venda al públic (amb tres decimals) publicat a la seva
web o altres mitjans de referència el dia de la comanda, que hauran se ser necessàriament coincidents amb els
publicats al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme per l’estació de referència i donant compliment a l’ordre
ITC/2308/2007 per la publicació dels preus per la venda a l’engròs i pels punt de venda de carburants.
Segon.- Declarar deserta per manca de d’ofertes la licitació del contracte de subministrament de combustible de
gasoil per a calefacció i combustible per automoció i maquinària municipal (Exp. 762/2020), Lot 2-Subministrament
de combustible per als vehicles i maquinària municipals.
Tercer.- Notificar l’adjudicació al licitador, i publicar-la el mateix dia al Perfil de Contractant de l’Ajuntament, juntament
amb les ofertes presentades i la documentació relativa a la seva valoració, d’acord amb allò establert a la Llei de
Contractes del Sector Públic.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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Sotmès l'assumpte a votació, per unanimitat dels assistents, s'acorda:

Codi Validació: 6FHC3QMKPZKWTHLRYDCE37PMH | Verificació: https://castelltersol.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

