
CLASSIFICACIÓ OFERTES ECONÒMIQUES,   REQUERIMENT INFORME
JUSTIFICACIÓ OFERTA  I REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 

PRIMER. Classificació  

Dia 19 de desembre de 2017 a les 14:15 hores es procedeix a l´acte públic d´obertura de
sobres amb les ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores:

1. “CHEMIPOL, S.A.”: 

LOT D 11.250,00 €

2. “CASA GAILLARD, S.A.”:

LOT A 4.875,00 €
LOT B 5.900,00 €
LOT C 160,00 €
LOT D 8.850,00 €

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. 

Pels lots A, B, i C hi ha una única oferta.

Pel lot D: 

 “CHEMIPOL, S.A.”: (11.730,00-11.250,00) / 11.730,00 = 0,04 PUNTS

 “CASA GAILLARD, S.A.”: (11.730,00 – 8.850,00) / 11.730,00 = 0,24 PUNTS

Per tant, l´ordre de les ofertes pel que fa al LOT D és el següent:

1. “CASA GAILLARD, S.A.”: (11.730,00 – 8.850,00) / 11.730,00 = 0,24 PUNTS
2. “CHEMIPOL, S.A.”: (11.730,00-11.250,00) / 11.730,00 = 0,04 PUNTS

Vista  la  classificació  de  les  ofertes,  l´oferta  més  avantatjosa  econòmicament  és  la
presentada per   “CASA GAILLARD, S.A.”

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 dos licitadors, es consideraran,
en principi, desproporcionades o temeràries la que sigui inferior en més d´un 20 % a l
´altra oferta. (lot D). 

SEGON. Requeriment informe justificatiu oferta econòmica

Donat que la primera oferta classificada és de 8.850,00 € i, per tant, inferior en més d´un
20% a l´altra oferta, es requereix a l´empresa licitadora “CASA GAILLARD, S.A.”, que
en un termini de 10 dies hàbils des del requeriment, presenti informe que justifiqui l
´oferta presentada i concreti les condicions de la mateixa, i en particular la Memòria que
especifiqui els  productes concrets  a subministrar,  amb relació de les  característiques
específiques, que com a mínim acompliran el demanat al Plecs que regeixen la licitació.
També es concretarà la forma com preveu subministrar-los a la SAM, segons la clàusula
13 del PCAP. Específicament es justificarà:

- Que s´acompleixen les  condicions  mínimes demanades  al  PCAP i  al  PPT,  en escrit
motivat.

- L’oferta  econòmica  a  efectes  de  l’avaluació  de  la  seva  desproporció,  amb  un
desglossament dels costos.

El termini per presentar la documentació finalitza dia 8 de gener de 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 PCAP. 

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

El termini per presentar la documentació finalitza dia 8 de gener de 2018.

Manacor, 20 de desembre de 2017

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

Arànzazu Fiol Aldaz


