INFORME – PROPOSTA MILLOR OFERTA EN PROCEDIMENT OBERT

Expedient:
Assumpte:

03/20/AE/Oa
SUBMINISTRAMENT GASOIL ALBERG JAUME I, A
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Àrea emissora:

Direcció de l’alberg

Data d’emissió:

14 de gener de 2020

OBSERVACIONS GENERALS I ANTECEDENTS

PRIMER. En data 14 de gener 2020, la Direcció de l’Alberg Jaume I, a L’Espluga de
Francolí, informa sobre la necessitat d’iniciar un expedient de contractació del
subministrament de gasoil a l’alberg mitjançant concurs públic per procediment obert
simplificat abreujat i en data 15 de gener de 2020 s’incoa l’expedient 03/20/AE/Oa per a la
tramitació d’aquesta contractació.
En data 5 de febrer de 2020 es publica al perfil de l’Agència Catalana de la Joventut del
portal de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya l’anunci de licitació amb la
informació necessària per a les empreses que vulguin participar a la licitació de l’expedient
03/20/AE/Oa.

SEGON. En data 12 de febrer de 2020 a les 14h finalitza el termini per a la presentació
d’ofertes i es constata que s’han presentat 3 ofertes, corresponents a:

ESERGUI DISTESER, SL
JOAN-OILS, SL
NASCOR ENERGÍAS, SL

TERCER. En data 17 de febrer de 2020 es procedeix a l’obertura de les proposicions
presentades (Sobre A), per dur a terme l’admissió de les proposicions i es constata que
s’han presentat 3 proposicions. Ambdues entitats són admeses a tràmit.

QUART. En la mateixa data es procedeix a l’obertura de les dues proposicions
presentades (Sobres B), al marge de l’aclariment necessari per a l’admissió de les
proposicions.

Els criteris de valoració recollits als plecs que regeixen aquesta licitació són els següents:

Oferta econòmica: fins a 100 punts
La puntuació màxima de l’oferta econòmica són 100 punts.
A aquest efecte i per a assignar els punts corresponents al preu global de licitació
s’utilitzarà la formula següent: 3/3
La oferta econòmica es basarà en el preu per litre de Gasoil C, tenint en compte
que el preu del Gasoil està subjecte a canvis s’estableix que aquest es revisarà
mensualment i es facturarà en funció del preu en el moment de fer la comanda del
producte.
El preu final del Gasoil es composa de dues parts, una fixa i l’altre variable.
La part fixa correspon a la prima, és el concepte de l’oferta econòmica que
presentaran els licitadors sobre el qual s’aplicarà la puntuació corresponent. El preu
en concepte de prima serà ferm i definitiu durant el període contractual i no
s’admetrà cap tipus de revisió o canvi.
La part variable es definirà seguint la formula següent:
PV= (Pp*C*d) + IE + IVM
On
Pp= Cotització Platts Gas-oil C Gsl 0,1% Crg Preu dia “Platts Alto Cif Mediterrani”
(dollar/Tm)
C= Canvi euro/dollar
d= densitat = 0,000846 Tm/litre
IE= Impost especial sobre el producte (en euros/litre)
IVM= Impost Venda Minorista de determinats hidrocarburs (en euros/litre)
Les empreses licitadores presentaran la seva millor oferta per a preu final de gasoil
en euros/litre desglossada en preu fix i preu variable a data de presentació d’oferta.
La puntuació d’aquest apartat es valorarà en base al preu fix presentat segons la
següent fórmula:
Puntuació obtinguda = (Oferta més econòmica / Oferta a valorar) x 100 punts

L’oferta de ESERGUI DISTESER, SL, és de 0,02€ / litre
Conseqüentment, obtenen una puntuació de 100 punts.
L’oferta de JOAN-OILS SL és 0,03€ / litre
Conseqüentment, obtenen una puntuació de 66,6 punts.
L’oferta de NASCOR ENERGIAS, SL és 0,042€ / litre
Conseqüentment, obtenen una puntuació de 47,6 punts.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ

Per tot això, es proposa a l’òrgan de contractació, que es resolgui com a oferta més
avantatjosa per a l’adjudicació del contracte del subministrament de gasoil a l’alberg a
Jaume I a ESERGUI DISTESER, SL per un import total com a màxim de divuit mil setcents euros (18.700€) més IVA.

Maurici J. Ribé i Llenas
Director de l’Alberg de L’Espluga de Francolí

