
Ajuntament $} de Palma

DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES
SERVEI D’ESTUDIS I PROJECTES D’ARQUITECTURA

ASSUMPTE: Informe d'avaluació de les ofertes presentades en el Departament per a
l'encàrrec del contracte menor DEL SERVEI D’ASSISTENCIA TECNICA per a la redacció
del Projecte d’execució d’actuacionsd’espais lliures públics, vials i passatges de vianants
de Son Dameto, amb referència EIP 2017-004 d'identificació a la web municipal.

Es va publicar a la web de l'Ajuntament de Palma de Mallorca l'anunci de sol-licitud
d'ofertes per a la contractació dalt esmentada. S’adjunta com annex el dit anunci, que es
dóna íntegrament per reproduït.

Arran de l’oferta pública esmentada s'han presentat les següents empreses:

VICT RIA FIOL DURAN
JOAN PASCUAL FEMENÍAS
N-6 ARQUlTECTOS
G—SIX INTERNATIONAL ENGINEERING S.L.
CIMAR lNGENIERÍA S.L.

màwmd

Una vegada feta l'obertura de les ofertes, presentades cadascuna d'elles en sobre tancat
en el termini establert a l'anunci i que s'adjunten com annex, han resultat en detall les
següents propostes econòmiques:

1 VICTORIA FIOL DURAN 14.220,00 € 298620 € 17.206,20 €
2 JOAN PASCUAL FEMENÍAS 16.200,00 € 3.402,00 € 19.602,00 €
3 N—6 ARQUlTECTOS 11.698,20 € 2.456,62 € 14.154,82 €
4 G-SIX INTERNATIONAL ENGINEERING S.L. 14.700,00 € 3.087,00 € 17.787,00 €
5 CIMAR lNGENIERÍA S.L. 10.900,00€ 2.289,00€ 13.189,00€

A l'anunci de la licitació del contracte s’estableix que el contracte s’adjudicarà a l'oferta
econòmicament més avantatjosa, considerant-se com a tal l'oferta més baixa que superi la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. La mitjana, sense IVA, de les ofertes
presentades és de 13.543,64 €. L'oferta més baixa que supera la mitjana és la de
VICTORIA FIOL DURAN, amb un cost de 14.220,00 €, sense IVA. Per altra part, aquest
ofertant ha acreditat els requisits exigits de solvència tècnica específics par al contracte
contenguts al plec de clàusules i prescripcions tècniques i a l’anunci de la licitació

Per tant, els tècnics que subscriuen, analitzades les ofertes, consideren que, d'acord amb
les condicions de l’anunci de licitació, la més avantatjosa per a l'interès públic és la de
l'empresa VICTORIA FIOL DURAN, amb CIF.220,00 € (IVA
exclòs), per la qual cosa es proposa al Servei Administratiu de l’àrea d’Infraestructures i

Accessibilitat la seva contractació.

Palma, 22/01/2018
Antoni Sbert Casasayas Carlos Planas Puigserver Eva Borràs Roig
Arquitecte municipal Arquitectemunigipal Arquite eçni_ca__municipal
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