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ASSUMPTE: Infame de valoració de les ofertes presentarles 3 ['Area d'ln1raeslructures ¡ Accessibilitat
per ¡ l'encárrec del contracte menor de SUBMINISTRAMENT DE MAQUINARIA [ EINES PER A LA
BRIGADA MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS referí! 3 amb núm. EIP 2018—001 d'identilicació ¡ la web
municipal.

De resultes de la publicació a la web de l'Ajuntament de Palma de l'anunci de sol-Iicitud d'ofertes per a la
coniractació amunt esmentada, s'han presentat en sobre taneal tres ofertes dins el termini establert a l'anunci.
S'acompanya com a annex al present informe una cópia Integra de I'anunui.

Una vegada opens els sobres ¡ estudiades Ies ofertes ¡ la documentació presentadas, que s'adjunien com
annex, resulta la segiient relació:

EMPRESES OFERTA

— MUNNE MAQUINARIAAGRICOLA, SL 12.972,69 € (21% IVA inclós)
(CIF: 507328917)
El preu consignat a I'oferta és de 12.863,11 €, IVA inclós peri) s'ha
deteclat un error material a la partida 1.03 en no s'han multiplicat
correctement el nombre d'unilats per el preu unitari, donat un total per
aquest partida de 90,60€ en lloc dels 181.20€ que resulten de
multiplicar ¡es sis unitats sol-licitades per el preu de 30,206. Amb la
correcció esmentada el preu total de l'oferta es de 12.972,69 € (21%
IVA inclós)

— LORENZO REYNES, SL 14.266,57 € (21% IVA inclós)
(ch: 1307122401)

— DYRECO PALMA, SL 11.182,39 € (21 % IVA inclós)
(CIF: 507125537)

S'han valorat les tres ofertes rebudes en funció de dues variables, el preu ofeñat ¡ l'adequació de les qualitats ¡

caracteristíques técniques de les eines ¡ máquines sol»llcitades per a cada una de les ofertes presentadas. A

I'apanat de comparatiu de qualitats. s'especilica en detal] I'exclusió de l'empresa DYRECO PALMA, SL per
incomplimentde les qualitais sol-licitades a la maquinaria de I'oferia web.

Per a la comparació de preus, s'ha confeccionat un quadre oomparatíu on es poden comprovar els preus
unitaris ofertats, així com el seu import parcial ¡ el sumatori del valor de totes les eines ¡ máquinas per a cada
una de les empreses que han presentar oferta.
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A continuació s'exposa el quadre comparatiu dels preus ofertats per ¡”empresas:

LORENZO
MUNNB REYNES, SL DYRECO
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QUADRE 1“ COMPARATIU DE PREUS | PRESSUPOST

Com a resum del quadre anterior, es detallen a wntinuació Ies baíxes ofertades per les empreses acoeptades
en comparació al preu de contracte estableri a l'estat d'amidamenis ¡ preus unitaris de ¡a memúr¡a.

- MUNNE MAQUINARIA AGRICOLA, SL: BAIXA 14.54%
- LORENZO REYNES, SL: BAIXA 6,02%
- DYRECO BAIXA 26,34%

Per a la valoració de les qualiiats de les eines ¡ maquinaria presentadess'ha seguit el sistemad'avaluació:
s'ha validat la maquinaria ofertada segons el nivell de compliment de les prestacions sol-licitades a ¡”oferta
web, La validació en funció del nivell de compliment de [es prestacions/especiñcacions técniques, acceptant la

que compleix amb les especíñcacions requerides o s'exclou, si no les compleix.

Les tres ofertes s'han vaiorat de la mateixa manera als capítots de EINES ¡ MITJANS AUXILIARS, degui a que
les tres afanes presentadeses corresponen amb les qualitats ¡ especiñcacíons técniques sol—Iiciiades a Voferta
web. Es per aixo que totes les unitais incloses a aquests capítols han estat validades com a conectes a les tres
ofertes.

En referencia al capital de Maquinária, a continuació es justiñca la validació de cada máquina ofertada per a
cadascuna de les empreses o la exclusió en funció del complimentde les especiñcacions técniques:
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02.01. MOTOAZADA

Ajuntament% de Palma

MUNNEMAQUINARIA
AGRICOLA, SL

LORENZO REYNES, SL DVRECO PALMA, SL

MOTOAZADAMOLLON 1500-85 MOTOCULTOR HONDA F506FE C MOTOAZADA MZSDOS

Pes: s'ofereix una máquina que
pesa 78 kg quan es marcava un
pes de 53 kg a la sol-licitud
d'ofertes.

La resta de les especiñcacions són
equivalents a les sol-licitades.

Fer tots aquests incompliments,
la oferta es considera EXCLOSA
del comparatiu.

Compleíx totes les especiñcacíons
técniques sol-licitadesa I'oferta…

La máquina ofertada es correcta

Amplada de treball: s'oferelxen 84
cm ¡ es sol-Iicitaven 94 cm

Velocitats: s'ofereix 2 endavant ¡ 1

enrera quan es demanaven 3
endavanti 1 enrera.

Pes: s'ofereix una máquina que
pesa 70 kg quan es marcava un
pes de 53 kg a la sol-Iicitud
d'ofertes.

Per tots aquests incompliments,
la oferta es considera EXCLOSA
del comparatiu.

02.02. DESBROZADORA

MUNNEMAQUINARIA
AGRICOLA. SL

LORENZO REYNES, SL DYRECO PALMA, SL

OUTILS—WOLF F51B HONDA UM536 EE DP 552 SH HONDAGVH160 5 5
Les especiñcacions técniques de la
máquina presentada son
equivalents a les especiñcacions
sol-lícitades.

La máquina ofertada es correcta

Compleix totes les especiñcacions
técniques sol-licitadesa I'oferta.

La máquina ofertada es correcta

No presenta ñcha tecnica ni
especiñcacions.

Per mis aquests incomplimenls,
la oferta es considera EXCLOSA
del comparatiu.
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02.03. CORTACESPED

Ajuntament$ de Palma

MUNNEMAQUINARIA
AGRICOLA, SL

LORENZO REYNES, SL DYRECO PALMA, SL

VIKING MBAA3T IZZI415 AL 480 VH HONDA
Pes: s'ofereix una maquina que
pesa 25 kg quan es marcava un
pes de 31 kg a la sol-licitud
d'ofertes

Carcasa/chasis: s'ofereix de
polímers ¡ es demanava d'acer. El

manteniment de la máquina es
superior en cost ¡ en diñcultat que
la de una máquina amb el chasis
d'acer.

Per tots aquests incompliments,
la oferta es considera EXCLOSA
del comparatiu.

Compieix totes les especiñcacions
técniques sol-licitades a I'ofer1a.

La máquina nfertada es correcta

Carcasa/chasis: s'ofereix d'alumini
¡ es demanava d'acer. L”alumini és
un material de dificil reparació ¡ el
seu desgast es superior. Per tant
el manteniment de la máquina és
superior en cost ¡ en diñcultat que
la de una máquina amb el chasis
d'acer.

Pes: s'ofereix una máquina que
pesa 41,3 kg quan es marcava un
pes de 31 kg a la sol-licitud
d'ofertes.

Per tots aquests incomplíments,
la oferta es considera EXCLOSA
del comparatiu.

02.04. SOPLADOR ELECTRICO

MUNNE MAQUINARIA
AGRICOLA, SL

LORENZO REYNES, SL DYRECO PALMA, SL

STIHL EGA 100 ECHO DPBBGO SOPLADOR BATERIA EGO
EGLBSSDDE

Compleix totes les especifrcacions
técniques sol-licitades a I'oferta.

La máquina ofertada es correcta

Volumen/caudal d'aire: es
demanava un mínim de 840 m3/h ¡

s'ofereixen 650 m3/h.

Per tots aquests incomplimems,
la oferta es considera EXCLOSA
del comparatiu.

Nivell sonar: No especiñcat
Pes: No especiñcat
Volumen/caudal d'aire: es
demanava un mínim de 840 m3/h ¡

s'ofereixen 900 m3/h.
Per tots aquests incomplimenls,
la oferta es considera EXCLOSA
del comparatiu.

072.05 BATERIA DE MOCHILA

MUNNE MAQUINARIA
AGRICOLA, SL

LORENZO REYNES, SL DYRECO PALMA, SL

STI HL AR3000 ECHO LBP—560800 C/CARGADOR
BATERIA MOCHILAEGO

EGBAX1300
Compleix totes les especiñcacions
técniques sol-licitades a I'oferia.

La máquina ofertada es correcta

Presenta especiñcacions
equivalents a les sol-lícitades.

La máquina ofertada es correcta

No presenta ñcha tecnica ni
especiñcacions. Ai consultar el
model ¡ les seves especíñcacíons
es pot concluir que aquestes són
equivalenteales sol-Iicitades.
Per tots aquests incomplimenis,
la oferta es considera EXCLOSA
del comparatiu.
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02.06. CORTASETOS ELECTRICO

MUNNE MAQUINARIA
AGRICOLA, SL

LORENZO REYNES, SL DYRECO PALMA. SL

STI HL HSA94R
CORTASETOS BATER1A ECHO

DHC2OU
CORTASETOS BATERIA EGO

EGHTGSOOE

Compleix totes les especiñcacions
sol-licitades.

La máquina ofertada es correcta

Compleix totes les especiñcacions
sol-licitades…

La máquina ofertada es correcta

Compleix totes les especiñcacions
sol-lícitades.

Per tots aquests íncompliments,
la oferta es considera EXCLOSA
del comparatiu.

02'QZ;DESBROZADORÓÍ

MUNNE MAQUINARIA
AGRICOLA, SLr LORENZO REYNES, SL DYRECO PALMA, SL

STIHL F3131 ECHO SRM-3SDES U SPORT GARDEN 52
Compleix totes les especiñcacions
sol—licitades.

La máquina ofertada es correcta

Pes: el pes sol—Iicitat estava en 5,8
kg. La máquina de I'oferla te un pes
de 6,9 kg.

Per tots aquests incompliments.
la oferta es considera EXCLOSA
del comparatiu.

Pes: el pes sol—Iicitat estava en 5,8
kg. La máquina de I'oferta te un
pes de 8,4 kg.

Per tots aquests incompliments,
la oferta es considera EXCLOSA
del cumparatiu.

02.08 DESBROZADORA AGRÍCOLA DE CADENAS

MUNNE MAQUINARIA LORENZO REYNES, SL DYRECO PALMA, SL

pero el pes de la máquina indica
que aquest estará entre 4 ¡ 6mm.

Pes: el pes sol-licita! estava en
320 kg. La máquina de ¡”oferta te
un pes de 250 kg

Per to|s aquests íncompliments,
la oferta es considera EXCLOSA
del comparatiu.

técniques sol-Iioitades.

La máquina ofertada es correcta

AGRICOLA, SL

CAVASOLA TL13 DESBROZADORA CADENAS AUSAMA 81200
TRACTOR

No s'especiñca el gru|x de la xapa, Compleix Ies especiñcacíons Gruix xapa: es demanava un gruix
de xapa de 6mm. A la máquina de
I'ofería la xapa te un gruix de 4
mm.

El gruix influeix directament en el

pes de la máquina ¡ el pes menor
d'aquesta fa que dísminueixi la
seva durabil¡tat en compareció a
¡es altres ofefides.

Per tots aquests incompliments,
la oferta es considera EXCLOSA
del comparatiu.
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Cap de les tres ofertes compleixen amb la totalitat de les característiques de la maquinaria exposada a la
memoria de I'oferta web , quedant excloses algunes de les máquines ¡ per tant no resultant possible la

disposició de la totalitat de la maquinaria sol-licitada.

Degut a aíxó, al tractar—se d'una contractació per a subministrament a un únic contractista, es considera que
cap de les tres ofertes compleix amb la totalitat de l'encárrec de subministrament de maquinaria ¡ eines, ¡ per
aíxó, els funcionaris que subscriuen, Sr. Miquel Moll Reynés ¡ Sr. Jordi Pizá Garriga, consideren que s'ha de
declarar deserta la contractació d'aquest subministrament.

Es propose publicar el present infame als efectes de notiñcació als licitadors, anunciant una nova Iicitació en la

que, aquesta administraciú, es reserva el dret d'adjudícar cada máquina a aquell licitador que, ajustant—se a les
prescripcions técniques sol-lícitades… oferixi un menor preu

Palma, 17 d'abril de 2018
"&

L'enginyer Tecnic Agricola Municipal ¿E AE Mitjá de Seguretati
Cap de Secció de Pares ¡Jardins S

X xa les obres Municipal

Jordi Piza Garri a
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