
Annex núm. 05b Sobre C 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA  
 

LOTS DEL 5 AL 12 (ESTELLA) 
 

El senyor Miquel Soliva Butiña com a administrador únic, declara sota la seva responsabilitat, com a 

licitador/a l’Acord marc de subministrament de combustible per a calderes de biomassa amb destinació a 

les entitats locals de Catalunya (expedient 2019.02) que l’empresa Forestal Soliva SL, fa la següent 

proposta de preu: 

 

Indiqueu a quin lot correspon aquesta proposta à 

Poden ser: 

Lot 5, subministrament d’estella Vegueria de Barcelona 

Lot 6, subministrament d’estella Vegueria del Penedès 

Lot 7, subministrament d’estella Vegueria de la Catalunya central 

Lot 8, subministrament d’estella Vegueria de Girona 

Lot 9, subministrament d’estella Vegueria de les comarques de 

Tarragona 

Lot 10, subministrament d’estella Vegueria de Lleida 

Lot 11, subministrament d’estella Vegueria de les Terres de l’Ebre 

Lot 12, subministrament d’estella Vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran 

Lot 6, subministrament 

d’estella Vegueria del 

Penedès 

 

 

Es presentarà un annex i la documentació requerida, per a cada lot de manera individual 

 

Les empreses hauran de donar preu per cadascun dels formats que es detallen. En el cas que una empresa 

no presenti preu per un o varis dels formats, per fer el càlcul per el moment de l’adjudicació, es calcularà 

aplicant al preu més car ofert per la resta de les empreses licitadores, més un 2%  

 

Preu tona 

 

Ports pagats dintre del territori del lot corresponent, tenint en compte format que pot correspondre a 

diferents sistemes de descàrrega 

 

Format Base imposable 

(€/tona) 

IVA TOTAL 

(€/tona) 

Preu tona, granel descàrrega bolquet    

· A1: humitat inferior al 25% à 104,00 21,84 125,84 

· A2: humitat inferior al 35% à 99,00 20,79 119,79 

Preu tona, descàrrega pis mòbil    

· A1: humitat inferior al 25% à 88,00 18,48 106,48 

· A2: humitat inferior al 35% à 83,00 17,43 100,43 

Preu tona, descàrrega cisterna neum.    

· A1: humitat inferior al 25% à 130,00 27,30 157,30 

· A2: humitat inferior al 35% à 125,00 26,25 151,25 

 

 

Biocombustibles complementaris:   

Si l’empresa ho considera oportú, podrà (de forma voluntària, no obligatòria i no valorable per a 

l’adjudicació, però amb caràcter contractual) aportar, com a preu complementari, el preu d’altres 

biocombustibles: 

 

Preu tona 

Ports pagats dintre del territori del lot corresponent, tenint en compte format que pot correspondre a 

diferents sistemes de descàrrega 



Biocombustible Format envàs o 
entrega/descàrrega 

Base imposable 

(€/tona) 

IVA TOTAL 

(€/tona) 

P45S bolquet 99,00 20,79 119,79 

P45S pis mòbil 83,00 17,43 100,43 

P45S cisterna neum. 125,00 26,25 151,25 

P45 bolquet 94,00 19,74 113,74 

P45 pis mòbil 80,00 16,80 96,80 

P45 cisterna neum. 120,00 25,20 145,20 

 

 

Preus complementaris:   

Si l’empresa ho considera oportú, podrà (de forma voluntària, no obligatòria i no valorable per a 

l’adjudicació, però amb caràcter contractual) aportar preus complementaris d’altres despeses (com per 

exemple el cost d’incidència del transport –biocombustible que no s’ha pogut descarregar per manca 

d’espai a la sitja-), accessoris i altres que lliurament les empreses vulguin detallar. 

 

Concepte 

Format envàs, entrega/descàrrega o altres 

Base imposable 

(€/tona) 

IVA TOTAL 

(€/tona) 

Manca d’espai a la sitja descàrrega bolquet 52,00 10,92 62,92 

Manca d’espai a la sitja descàrrega pis mòbil 44,00 9,24 53,24 

Manca d’espai sitja descàrrega cisterna neum. 65,00 13,65 78,65 

 

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable. 

 

A Santa Coloma de Farners el 29 d’octubre de 2019 
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