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Anunci                                                                  
 
Adjudicació del contracte per l’abastiment de combustible 
 
Antecedents 

 
En data de 02/08/2016 es va publicar en la pàgina WEB de Poble Net Serveis Municipals de 
Neteja i Manteniment, S.L. convocatòria per procediment obert per a l’abastiment de 
combustible del parc mòbil de la companyia, estimant-se deserta dita convocatòria per falta de 
candidatures. 
 
En data de 08/09/2016, es publica en la pàgina WEB de Poble Net Serveis Municipals de Neteja 
i Manteniment, S.L.  nova convocatòria per l’abastiment de combustible.  
 

Procediment                                                                                                                  
 
Una vegada esgotat el termini per la presentació d’ofertes i documentació necessària, el passat 
23 de Setembre de 2016, la Mesa de Contractació es va reunir el passat 3 de Setembre de 2016 
per analitzar les ofertes presentades. 
 
Atenent a tots els requisits explicats en el plec, es van rebre les següent ofertes: 
 

 CEPSA CARD, S.A., Societat domiciliada en el Passeig de la Castellana núm. 259- A 28046 Madrid 
i CIF A80349590, va presentar la documentació requerida i una oferta que complia amb tots els 
requisits tècnics :  preu de referència setmanal per la zona d’Espanya, sense impostos, Publicat 
en el Butlletí Petroler de la Comissió Europea per la setmana del subministre y descomptes del 
4,02% aplicat en l’E.S. de Moraira situada en la Ctra. CV-743, p.k. 403725 de Teulada. 
L’oferta va ser presentada amb data de 23/09/2016 via correu electrònic a l’adreça 
info@poblenet.org. 

 
 
 

Resolució                                                                                                                  
 
La Gerència, com Òrgan de Contractació, tenint en compte que és la única oferta presentada, 
que va aportar la documentació necessària per poder optar al contracte, que l’oferta compleix 
amb els requisits, avaluant de manera satisfactòria les condicions econòmiques de 
l’esmentada oferta, resol: 
 

 Adjudicar el contracte per subministrament del combustible al parc mòbil de la 
companyia. 

 
 

dimecres, 5 / octubre / 2016  
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