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Àrea: ADMINISTRACIÓ GENERAL / SECRETARIA
Expedient: 2017/5914
Assumpte: CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT GASOIL

Carlos Jiménez i Miramón, secretari de l’Ajuntament de Calonge (Girona),
CERTIFICO: Que segons consta a l’esborrany de l’acta redactada, la Junta de Govern Local,
reunida en sessió amb caràcter ordinari el dia 20 de desembre de 2017, va acordar:
«

27/12/2017 alcalde

Vist l’expedient 5914/2017 de contractació del subministrament de carburant per als vehicles i
dipòsits municipals.
Vist que durant el termini de presentació d’ofertes s’han presentat a la licitació dos empreses.
Vista l’acta de la mesa de contractació del dia 22/11/2017, la qual va revisar la documentació
administrativa continguda en el sobre número 1 dels dos licitadors i va determinar l’admissió de les
següents empreses: CARBURANTS TARAVAUS SL i SOLRED SA.

Jordi Soler i Casals

Signatura 2 de 2

Vista la fase pública de l’acta de la mesa de contractació del dia 22/11/2017 la qual en la seva
part suficient diu:
“
.../...
3)

Fase pública d’obertura del sobre 2

Seguidament el secretari, per indicació del president, obre els sobres número 2 que contenen les propostes
econòmiques amb el següent resultat:

Estacions de subministrament de carburants a les següents adreces:
 Ctra. Sant Feliu-Palamós, Km. 11,9
 Ctra. GE-667 Pk. 1,03
LOT 2:
CARBURANTS TARAVAUS SL: 8’5% del marge d’explotació i comercialització.
1) Propostes a la Junta de Govern Local

Carlos Jiménez i Miramón

Signatura 1 de 2

22/12/2017 secretari

LOT 1:
SOLRED SA: 4% de descompte del preu de subministrament indicat a l’estació en el moment del
subministrament.
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D’acord amb l’anterior la mesa proposa a la Junta de Govern Local:
Primer.- Classificar de la forma següent els licitadors per a la contractació de
carburants per als vehicles i dipòsits municipals:

subministrament de

Lot 1: Subministrament de carburant en estació de servei
1r. SOLRED SA
Lot 2: Subministrament en dipòsits de les instal·lacions municipals
1r. CARBURANTS TARAVAUS SL
Segon.- Adjudicar el subministrament de carburant en estació de servei a SOLRED SA per un 4% de
descompte del preu de subministrament indicat a l’estació en el moment del subministrament.
Les estacions de subministrament de carburants seran les següents:
 Ctra. Sant Feliu-Palamós, Km. 11,9
 Ctra. GE-667 Pk. 1,03
Tercer.- Adjudicar el subministrament en dipòsits de les instal·lacions municipals a CARBURANTS
TARAVAUS SL per un 8’5% del marge d’explotació i comercialització.
Així mateix la mesa delega en la secretaria de l’Ajuntament la revisió de la documentació administrativa
presentada pel primer classificat, previ requeriment de l’alcaldia; en cas que aquesta sigui correcte
s’elevarà a l’òrgan de contractació, en cas contrari es tornarà a convocar la mesa de contractació.

.../...
“
Vist el Decret d’Alcaldia del dia 23/11/2017 que requeria a l’empresa SOLRED SA la presentació
de la documentació prevista en el plec de condicions de la contractació del subministrament de
carburant en estació de servei (Lot 1).
Vist el Decret d’Alcaldia del dia 23/11/2017 que requeria a l’empresa CARBURANTS TARAVAUS
SL la presentació de la documentació prevista en el plec de condicions de la contractació del
subministrament en dipòsits de les instal.lacions municipals (Lot 2).
Atès que les empreses SOLRED SA i CARBURANTS TARAVAUS SL han presentat la
documentació requerida per tal de poder adjudicar aquesta contractació.
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151 i
concordants del Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per procedir a l’adjudicació de la contractació de referència.
En ús de les competències delegades a la Junta de Govern Local per Decret de l’alcaldia
núm.2059/2015 de data 6 de juliol de 2015, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Establir l’ordre de classificació de les empreses licitadores, de conformitat amb la
proposta de la Mesa de contractació del dia 22/11/2017, d’acord amb el detall següent:


Lot 1: Subministrament de carburant en estació de servei
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1r. SOLRED SA


Lot 2: Subministrament en dipòsits de les instal·lacions municipals
1r. CARBURANTS TARAVAUS SL

Segon.- Adjudicar, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació del dia 22/11/2017,
la contractació anticipada no harmonitzada relativa al subministrament de carburant per als
vehicles i dipòsits municipals a les següents empreses pels següents imports:


LOT 1: Subministrament de carburant en estació de servei  SOLRED SA, amb NIF A79707345
per un 4% de descompte del preu de subministrament indicat a l’estació en el moment del
subministrament.
Les estacions de subministrament de carburants seran les següents:
- Ctra. Sant Feliu-Palamós, Km. 11,9
- Ctra. GE-667 Pk. 1,03



LOT 2: Subministrament en dipòsits de les instal·lacions municipals  CARBURANTS TARAVAUS
SL, amb NIF B-17292426 per un 8’5% del marge d’explotació i comercialització.

La durada d’aquest contracte és de 2 anys, que s’iniciaran a partir de la formalització del
contracte, amb possibilitat de pròrroga per a dos anualitats més.
Tercer.- El pagament s’efectuarà d’acord amb la clàusula 3 del plec de bases que regeix aquesta
contractació.
Quart.- Comunicar als adjudicataris perquè, el dia i l’hora que se li comuniqui, haurà de personarse a formalitzar el contracte administratiu corresponent, el qual es portarà a terme, com a màxim,
en els quinze dies hàbils posteriors a la notificació del present acord.
Cinquè.- Facultar el Sr. alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari en relació amb
aquest acord.
Sisè.- Notificar-ho als interessats i comunicar-ho a les àrees de Serveis Econòmics i Policia Local.
Setè.- Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant de l’Ajuntament de
Calonge.

»
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcalde, segons l’acta de la
sessió, referida a l’encapçalament pendent d’aprovació, i a reserves d’allò que disposa l’art. 206
del R.O.F.
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Calonge, a la data de la signatura electrònica.
El secretari

Vist i plau
L’alcalde

