
 

 

CLASSIFICACIÓ OFERTES ECONÒMIQUES,  REQUERIMENT INFORME 
JUSTIFICACIÓ OFERTA  I REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ  

PRIMER. Classificació   

Dia 24 d’abril  a les 10:30 hores es procedeix a l´acte públic d´obertura de sobres amb les ofertes 
econòmiques presentades per les empreses licitadores: 

• “ENDESA ENERGIA, S.A.U.”: 

Tarifa PO1 (€/kWh) PO2 (€/kWh) PO3 (€/kWh) 

2.0A 0,133131     

2.1A 0,143676     
3.1A 0,109731 0,095317 0,066777 

 

Així, l’oferta econòmica és la següent: 

Tarifa Import energia P1 
(€/any) 

Import energia P2 
(€/any) 

Import energia 
P3 (€/any) Preu Tarifa 

2.0A      11.090,74 €                      -   €                     -   €         11.090,74 €  

2.1A            253,73 €                      -   €                     -   €               253,73 €  

3.1A      40.650,62 €     107.209,61 €      38.269,43 €       186.129,66 €  

    Preu del lot       197.474,13 €  
 

 

El contracte per l’execució del contracte s’adjudicarà al licitador que hagi presentat la proposició 
que compleixi tots els requisits establerts al PCAP i que tingui més punts segons els següents 
criteris: 

Criteri                                                                                              Ponderació        

  

 1. Proposició econòmica...............................................................................95 punts. 

   

 2. Proposició tècnica relativa a criteris avaluables mitjançant fórmules........5 punts.                                                                                                

                                                                                                                                

L’aspecte a valorar en el procediment serà el preu del lot.  

1. Aquest preu del lot serà calculat en funció del consum anual per període de cada tarifa i 
els preus d’energia oferts per període, sense l’IVA ni l’impost elèctric, calculat a partir de 
la fórmula següent: 

 



 

 

2. Enviament de les corbes de consums horaris per als comptadors amb telemesura (fins a 5 
punts): 

 
Les empreses licitadores hauran de presentar una declaració degudament signada i segellada en la 
qual manifestin de manera clara i precisa, si ho consideren oportú, que ofereixen dita millora.    

 
La puntuació d’aquest apartat anirà en funció de la forma d’enviament de la informació oferida 
per l´empresa licitadora, podent optar exclusivament per alguna de les dues formes següents: 

- L’empresa comercialitzadora habilitarà un accés a la seva pàgina web que permetrà als 
tècnics de la SAM descarregar les corbes de consums horaris (2 punts). 
- Mensualment, l’empresa comercialitzadora enviarà a la SAM per correu electrònic, un 
arxiu .xls o .xml o similar amb les corbes de consums horaris  (5 punts). 
 

Així:  

B1. PROPOSICIÓ ECONÒMICA (màxim 95 punts)     
      
EMPRESA PREU DEL LOT PUNTUACIÓ B1    
a) ENDESA ENERGÍA SAU               197.474,13 €  95    

  
B2. PROPOSICIÓ TÈCNICA RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES 
MITJANÇANT FÓRMULES (màxim 5 punts): 

              
EMPRESA PUNTUACIÓ B2     
a) ENDESA ENERGÍA SAU 2     

 

SEGON. 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 “ENDESA ENERGÍA S.A.U.” a que presenti aquesta documentació a les 
oficines de la SAM.  

El termini per presentar la documentació finalitza dia 25 de maig de 2018. 

Manacor, 11 de maig de 2018 
 
La TAG de l' “Empresa de Serveis 
del Municipi de Manacor, S.A.” 

 
 

Arànzazu Fiol Aldaz 
 

 

 


