Assumpte: Resolució d’Adjudicació de l’expedient de contractació ( FELIB 1/2021)

-

Antoni Salas Roca, amb DNI 43.103.726-R, actuant com a President de la Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears, en data de 2 de desembre de 2021 adopta la
següent

-

-

RESOLUCIÓ:

1. Aprovar la proposta de la Mesa de Contractació, efectuada en la sessió de 2 de
desembre de 2021, corresponent a l’expedient de contractació FELIB 1/2021 relatiu al
subministrament d’energia elèctrica destinada a les entitats locals de les Illes Balears
en els mateixos termes en que va ser presentada a la mesa per part del comitè
d’experts.
2. Adjudicar l’Acord Marc per a tots els lots objecte de l’esmentada licitació a les
següents empreses d’acord amb el següent ordre de prelació:

-

LOTS 1,2 i 3
Endesa Energia:
EDP
Iberdrola:

:

73 punts
75 punts
79 punts

LOT 4
Endesa Energia:
Iberdrola:
EDP

:

81,5 punts
85 punts
86,5punts

3. Requerir a les empreses adjudicatàries la comunicació o la ratificació de la persona
que actuarà com a gestora única en l’execució de l’Acord Marc i en el cas de resultar

adjudicatària dels contractes derivats, en el termini de 10 dies a partir de la
notificació del present acord. (Amb aquesta finalitat, l'empresa lliurarà un document on
constin el nom, els cognoms, el número de DNI, el telèfon fix i/o el mòbil, el fax,
l'adreça de correu electrònic i el càrrec dins de l'organització de l'empresa.)

Palma, 2 de desembre de 2021
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Aquesta adjudicació podrà esser objecte de recurs especial en matèria de contractació
d’acord amb el que disposen els articles 44 i següents de la Llei 9/2017, 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP)

