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03. Plec prescripcions tècniques 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTAC IÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE GASOIL (TIPUS “B” I “C”) PER A D IVERSOS 
CENTRES DEL INSTITUT MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS (EXP . SUB 
02/13). 

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

El contracte consisteix en el subministrament de gasoil tipus “B” i “C” (gasoil B: 
combustible d’ús agrícola o industrial (generadors – maquinaria) ; gasoil C: 
combustible de calefacció) amb destinació als centres adscrits al Institut 
Mallorquí d’Afers Socials, en endavant l’IMAS.  

Aquests centres son: 

1) Seu del Institut Mallorquí d’Afers Socials i altres serveis:  

- Seu IMAS: carrer General Riera, 67, 07010 Palma. 

- Qualsevol altre centre que es determini durant la vigència del present 
contracte. 

2) Centre Comarcal de Manacor: carrer José López, 1 de Manacor. 

3) Residència de Felanitx: carretera Campos – Felanitx, s/n, 07200 Felanitx.  

4) Residència Huialfàs: carrer Isaac Peral, 9, 07420 Sa Pobla. 

5) Llar Reina Sofia: carrer De Goya, 3, 07009 Palma. 

6) Llar Llucmajor: carrer de Jaume I, 1, 07620 Llucmajor. 

7) Llars del Menor: 

- Centre d’Acollida Puig des Bous - Palma 

- Centre d’Acollida Can Mercadal - Palma 

- Llar Es Rafal / Son Gibert - Palma  

- Qualsevol altre centre que es determini durant la vigència del present 
contracte. 

8) Casa de la Pietat: carrer de la Pietat, 5, 07012 Palma. 

9) Ca l’Ardiaca: camí de Ca l’Ardiaca s/n, 07010 Palma. 

 

 

 



 

C/ General Riera, 67 – 07010 – Palma de Mallorca 
Telèfon: 971-763325 – FAX: 971-761952 

03. Plec prescripcions tècniques 

2.- PRESSUPOST DEL CONTRACTE 

Es tracta d’un subministrament que es farà de forma successiva. La quantitat 
total a subministrar no es pot definir amb exactitud atès que els lliuraments de 
gasoil estan subordinats a les necessitats dels diferents centres. 

El import econòmic del subministrament es de sis-cents vuitanta-dos mil dos-
cents vuitanta-sis euros amb quaranta-set cèntims (682.286,47 €), 21% IVA 
inclòs (sense IVA: 563.873,07 €), pel període comprès entre l’1 de juliol de 
2013 i el 30 de juny de 2016 (inclosa la pertinent pròrroga – contracte inicial: 
454.857,64 € i pròrroga: 227.428,83 €). Amb la següent distribució per centres: 
 
 
Pressupost gasoil tipus "B" i "C" contracte inicial  2 anys (01/07/2013 - 30/06/2015)  
   
         

    CONTRACTE  CONTRACTE  CONTRACTE 

  Previsió Total s/IVA 
Total IVA 

inc. Total s/IVA 
Total IVA 

inc. 
TOTAL 
s/IVA 

TOTAL 
IVA inc. 

  Consum 01/07/2013 01/07/2013 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2015 01/01/2015 

Centre Partida pres. 
12 

mesos 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2014 30/06/2015 30/06/2015 
Serveis Generals 00.23000.22103 25.000 4.884,50 5.910,25 19.538,00 23.640,98 14.653,50 17.730,74 

Serveis Generals 00.23000.22103 2.000 852,07 1.031,00 1.704,14 2.062,01 852,07 1.031,00 

Total Serv. Generals     5.736,57 6.941,25 21.242,14 25.702,99 15.505,57 18.761,74 
C. C. Manacor 00.23145.22103 3.000 1.172,28 1.418,46 2.344,56 2.836,92 1.172,28 1.418,46 
Residència Felanitx 10.23312.22103 82.000 26.701,93 32.309,34 64.084,64 77.542,41 37.382,71 45.233,08 
Residència Huialfàs 10.23313.22103 34.000 13.285,84 16.075,87 26.571,68 32.151,73 13.285,84 16.075,87 
Llar Reina Sofia 10.23322.22103 13.500 4.396,05 5.319,22 10.550,52 12.766,13 6.154,47 7.446,91 
Llar Llucmajor 10.23323.22103 5.100 1.992,88 2.411,38 3.985,75 4.822,76 1.992,88 2.411,38 
Llars del Menor 20.23330.22103 1.000 390,76 472,82 781,52 945,64 390,76 472,82 

Llars del Menor 20.23330.22103 500 213,02 257,75 426,04 515,50 213,02 257,75 

Total Llars Menor     603,78 730,57 1.207,56 1.461,14 603,78 730,57 
Llar Puig d'es Bous 20.23332.22103 1.000 390,76 472,82 781,52 945,64 390,76 472,82 

Llar Puig d'es Bous 20.23332.22103 500 213,02 257,75 426,04 515,50 213,02 257,75 

Total Puig d'es Bous     603,78 730,57 1.207,56 1.461,14 603,78 730,57 
Llar Can Mercadal 20.23334.22103 2.000 781,52 945,64 1.563,04 1.891,28 781,52 945,64 

Llar Can Mercadal 20.23334.22103 7.000 2.485,20 3.007,10 5.964,49 7.217,03 3.479,29 4.209,94 

Total Can Mercadal     3.266,72 3.952,74 7.527,53 9.108,31 4.260,81 5.155,58 
Llar Es Rafal- Gibert 20.23335.22103 5.000 1.953,80 2.364,10 3.907,60 4.728,20 1.953,80 2.364,10 
Casa de la Pietat 30.23157.22103 42.000 13.676,60 16.548,69 32.823,84 39.716,85 19.147,24 23.168,16 
Ca l'Ardiaca 30.23158.22103 16.000 6.252,16 7.565,11 12.504,32 15.130,23 6.252,16 7.565,11 
Gasoil tipus "B"   10.000 3.763,31 4.553,60 8.520,70 10.310,05 4.757,39 5.756,44 

Gasoil tipus "C"   229.600 75.879,08 91.813,70 179.436,99 217.118,76 103.557,91 125.305,09 

TOTAL   239.600 79.642,39 96.367,30 187.957,69 227.428,81 108.315,30 131.061,53 

TOTAL S/IVA   375.915,38      
TOTAL 21% 
IVA inclòs   454.857,64      
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Pressupost gasoil tipus "B" i "C" pròrroga 1 any (0 1/07/2015 - 30/06/2016) 
       

    Pròrroga  Pròrroga 

  Previsió Total s/IVA 
Total IVA 

inc. Total s/IVA 
Total IVA 

inc. 
  Consum 01/07/2015 01/07/2015 01/01/2016 01/01/2016 

Centre Partida pres. 
12 

mesos 31/12/2015 31/12/2015 30/06/2016 30/06/2016 
Serveis Generals 00.23000.22103 25.000 4.884,50 5.910,25 14.653,50 17.730,74 
Serveis Generals 00.23000.22103 2.000 852,07 1.031,00 852,07 1.031,00 
Total Serv. Generals     5.736,57 6.941,25 15.505,57 18.761,74 
C. C. Manacor 00.23145.22103 3.000 1.172,28 1.418,46 1.172,28 1.418,46 
Residència Felanitx 10.23312.22103 82.000 26.701,93 32.309,34 37.382,71 45.233,08 
Residència Huialfàs 10.23313.22103 34.000 13.285,84 16.075,87 13.285,84 16.075,87 
Llar Reina Sofia 10.23322.22103 13.500 4.396,05 5.319,22 6.154,47 7.446,91 
Llar Llucmajor 10.23323.22103 5.100 1.992,88 2.411,38 1.992,88 2.411,38 
Llars del Menor 20.23330.22103 1.000 390,76 472,82 390,76 472,82 
Llars del Menor 20.23330.22103 500 213,02 257,75 213,02 257,75 
Total Llars del Menor     603,78 730,57 603,78 730,57 
Llar Puig d'es Bous 20.23332.22103 1.000 390,76 472,82 390,76 472,82 
Llar Puig d'es Bous 20.23332.22103 500 213,02 257,75 213,02 257,75 
Total Puig d'es Bous     603,78 730,57 603,78 730,57 
Llar Can Mercadal 20.23334.22103 2.000 781,52 945,64 781,52 945,64 
Llar Can Mercadal 20.23334.22103 7.000 2.485,20 3.007,10 3.479,29 4.209,94 
Total Can Mercadal     3.266,72 3.952,74 4.260,81 5.155,58 
Llar Es Rafal- Gibert 20.23335.22103 5.000 1.953,80 2.364,10 1.953,80 2.364,10 
Casa de la Pietat 30.23157.22103 42.000 13.676,60 16.548,69 19.147,24 23.168,16 
Ca l'Ardiaca 30.23158.22103 16.000 6.252,16 7.565,11 6.252,16 7.565,11 
Gasoil tipus "B"   10.000 3.763,31 4.553,60 4.757,39 5.756,44 
Gasoil tipus "C"   229.600 75.879,08 91.813,70 103.557,91 125.305,09 

TOTAL   239.600 79.642,39 96.367,30 108.315,30 131.061,53 

TOTAL S/IVA   187.957,69    
TOTAL 21% IVA 
inclòs   227.428,83    

 

El nombre de litres a subministrar es troba condicionat per les necessitats 
concretes dels diferents centres de l'IMAS durant tot el període d’execució del 
contracte. Per això les quantitats s’han calculat de forma estimativa, en funció 
de les necessitats dels anys anteriors i les previsions de la Gerència de l'IMAS. 

La quantia definitiva de les unitats a subministrar vindrà determinada per les 
necessitats reals de consum i podrà ser superior o inferior a les quanties que 
de forma estimativa s’han especificat, sempre i quan l’import total de les 
comandes no superi el del crèdit aprovat per la present contractació. 

En cap cas l’Administració quedarà obligada a exhaurir el pressupost màxim 
d’adjudicació, atès que les quanties estimatives especificades en aquest plec 
únicament tenen caràcter orientatiu. 

En cap cas aquest contracte de subministrament representarà una exclusivitat 
per a l’adjudicatari, atès que per motius d’urgència o necessitat justificada es 
podran realitzar aprovisionaments puntuals amb altres empreses 
subministradores. 
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3.- FORMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU 

 
L’oferta dels licitadors comprendrà el TANT PER CENT DE DESCOMPTE 
APLICAT damunt els preus que per Espanya s’indiquen en el Butlletí Setmanal  
de   la   Direcció   General   d’Energia   i   Transport   de   la  Comissió  Europea  
( http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm ---- “Bulletin prices 
without taxes” ) o, si es dóna el cas, en el butlletí o informe emès per 
l’organisme que el substitueixi. El descompte serà el mateix pels dos tipus de 
gasoil (“B” i “C”), i s’aplicarà al preu del butlletí abans d’impostos i taxes. 

S’aplicarà el preu que s’indiqui en el darrer Butlletí Setmanal publicat amb 
anterioritat a la data del subministrament de gasoil. 

Una vegada determinat el preu (preu butlletí abans d’imposts i taxes menys el 
pertinent descompte proposat per l’adjudicatari), se li aplicaran els impostos i 
taxes determinats per llei i el corresponent IVA. El preu resultant no serà 
incrementat per cap altre concepte que no sigui els determinats anteriorment, i 
inclou el cost del transport, el benefici industrial de l’adjudicatari i qualsevol altre 
despesa necessària per efectuar el subministrament. 

Els preus s'entendran per litre de gasoil subministrat, independentment dels 
litres descarregats o instal·lació atesa. A aquest preu no serà aplicat cap 
increment per càrrega incompleta.  

4.- DURADA DEL CONTRACTE 

La duració del contracte serà des de  l’1 de juliol de 2013 al 30 de juny de 2015, 
o en tot cas a comptar des de la seva formalització si és posterior 
(independentment de la data d’inici, el contracte inicial tindrà una duració de 2 
anys). Transcorregut aquest període, el contracte es pot prorrogar, amb 
manifestació expressa i per escrit de l’IMAS. El termini de la pròrroga serà de 
12 mesos. 

5.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS 

El present contracte es podrà modificar en els següents terminis: 

- Inclusió o exclusió de punts de subministrament. 

- Increment o disminució dels imports determinats per el subministrament de 
gasoil per a cada centre i/o servei. 

Les mencionades modificacions s’efectuaran per tal d’ajustar el 
subministrament de gasoil a les necessitats reals dels diferents centres i/o 
serveis que conforme el Institut Mallorquí d’Afers Socials. L’adjudicatari està 
obligat a assumir les possibles modificacions (reduccions o ampliacions) 
existents durant la vigència del present contracte, incloses les pròrrogues. 
L’únic cos que assumeix l’IMAS és el derivat del subministrament efectuat. 
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En cas de reducció o ampliació del pressupost determinat per a cada centre o 
servei, no se superarà el 20% del total del pressupost estipulat en el present 
plec. 

Qualsevol altre modificació quedarà sotmesa al que determini el present plec, 
el plec de clàusules administratives i la legislació aplicable. 

6.- CONDICIONS DEL LLIURAMENT DEL GASOIL 

El subministrament de gasoil es realitzarà dins les 24 hores següents a la 
comanda, que podrà realitzar-se per telèfon o fax, en els llocs que s’indiquen a 
la clàusula primera del present plec o durant la vigència del present contracte. 

Les comandes realitzades pels centres i/o serveis del IMAS, com a mínim 
seran de 500 litres de gasoil. Aproximadament, el 16% del total dels litres 
consumits, són comandes entre 500 i 1200 litres (aquestes dades són 
orientatives). 

El lliurament es farà en presència del personal que tengui assignada la tasca 
de la recepció i s’entendrà efectuat quan el producte estigui dins els dipòsits 
corresponents. 

L’empresa adjudicatària tindrà telèfon, fax i correu electrònic de contacte per 
poder atendre el subministrament o per resoldre qualsevol consulta. 

Per cada comanda realitzada l’adjudicatari lliurarà al responsable del centre un 
albarà en el qual es farà constar el número de litres subministrats i que serà 
signat per la persona que rebi els productes, després de comprovar que les 
quantitats i la qualitat coincideixen amb la comanda. Així mateix s’expedirà 
factura per cada subministrament efectuat i centre on s’hagi realitzat. 

L’empresa adjudicatària disposarà de camions de dimensions especials, 
inferiors a les habituals, amb els quals efectuar el subministrament de gasoil als 
centres amb accessos complicats. 

Les característiques del gasoil subministrat per l'empresa adjudicatària, 
s'ajustaran a l'estipulat per la normativa vigent en el moment del 
subministrament. 

7.- RECEPCIÓ DEL PRODUCTE 

L'empresa adjudicatària s'ajustarà, amb caràcter general, i en tot moment a la 
legislació vigent en tot el referent a normes de protecció i/o seguretat exigibles 
en relació amb el subministrament de la comanda.  

S'entendrà efectuat el subministrament quan el producte estigui dipositat en els 
dipòsits que, per al seu emmagatzematge, existeixen en els diversos centres 
que consumeixen aquests productes.  

Tots els camions cisterna que hagin de subministrar producte en les 
instal·lacions de l’IMAS deuran dur comptador volumètric amb registrador, de 
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forma i manera que pugui ser comprovada la quantitat descarregada de 
combustible pel personal designat en cada centre. Seran de compte de 
l'adjudicatari les despeses ocasionades pel transport i el lliurament. 

Serà preceptiu, abans de la descàrrega de cada comanda de combustible, 
l'avís per part de l'empresa adjudicatària al responsable del Centre amb 12 
hores d'antelació, com a mínim, per evitar possibles inconvenients en la 
descàrrega. 

En cas de devolucions de combustible per excés en la petició dels litres a 
subministrar (superació de la capacitat màxima del dipòsit de combustible en el 
moment del subministrament), els costs derivats d’aquesta devolució aniran a 
càrrec de l’empresa adjudicatària i, per tant, no seran repercutits al IMAS. 

 
8.- RESPONSABILITATS 

L'empresa adjudicatària haurà de respondre, davant de l’IMAS, o davant de 
tercers, de tots aquells danys o perjudicis que es poguessin produir per efecte 
directe de la falta de qualitat del producte subministrat imputable a la mateixa, o 
als seus empleats en l'execució del subministrament.  

9.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

El procediment d'adjudicació d'aquest contracte és l'obert i la forma 
d'adjudicació és per subhasta. 

En l’oferta econòmica presentada pels licitadors, s’indicarà el % de descompte 
damunt els preus que per Espanya s’indiquen en el Butlletí Setmanal de la 
Direcció General d’Energia i Transport de la Comissió Europea ( butlletí abans 
d’impostos i taxes ). El descompte proposat pels licitadors serà com a mínim 
del 0%. 

 

 

Palma, 14 de març de 2013 

 

Álvaro Celdrán Rasines   Guillem Ripoll Buades 

Director Gerent    Cap del Negocia de Serveis Generals 

 


