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ÀREA DELEGADA D´INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT 
SERVEI DE ESTUDIS I PROJECTES 
 

ASSUMPTE: Informe de valoració de les ofertes presentades en l’àrea per a 
l´encàrrec del contracte menor del servei per l'estudi geotècnic del Projecte 
de millores del Parc de la Mar. Licitació web EIP 2020-02. 
 

Havent publicat 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 

dona íntegrament per reproduït. 

 

A resultes de l’obertura de les ofertes que s’adjunten com annex, presentades cadascuna 

d’elles telemàticament en sobre tancat en el termini establert a l’anunci, s’ha presentat la 

íntegra documentació interessada a aquest, resultant el següent detall de les mateixes:  

 

Arran de la dita oferta pública s’han presentat les següents empreses: 

 

Ordre 
Valoració 

EMPRESES OFERTA (IVA inclòs) 

1 LABORATORIO BALEAR PARA LA CALIDAD, S.L. 7.817,81 EUROS 

2 LABARTEC, S.L.U. 7.882,82 EUROS 

 INSTITUTO DE GESTIÓN TÉCNICA DE CALIDAD 

S.L.U. 

11.344,96 EUROS 

  

Hi ha que constatar que l’oferta presentada per l’empresa INSTITUTO DE GESTIÓN TÉCNICA 
DE CALIDAD S.L.U. de 11.344,96 EUROS (IVA inclòs) ha estat exclosa per superar el pressupost 
màxim establert a la licitació de 9.377,50€ (IVA inclòs). Igualment constatar que l’empresa 

CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA S.A va retirar la seva oferta i 

posteriorment va presentar la mateixa oferta en nom de LABORATORIO BALEAR PARA LA 

CALIDAD, S.L., empresa que forma part del seu grup, cosa no ha afectat a l’ordre de 

valoració ni al compliment dels requisits mínims dels diferents licitadors establerts a l’oferta 

municipal. 

 

El tècnic que subscriu Juan Astol Pons, analitzades les ofertes, considera que la més 

avantatjosa per a l´interés públic és la de l´empresa LABORATORIO BALEAR PARA LA 

CALIDAD, S.L., amb CIF B07139942 per un import de 7.817,81 euros (IVA inclòs), atès que és 

l’oferta més econòmica, complint els requisits mínims establerts a l’oferta municipal, pel que 

es proposa al Servei Administratiu que dugui a terme els tràmits necessaris per a la seva 

contractació. 
 

Palma de Mallorca, 11 de Maig de 2020 

El TAE enginyer de camins, canals i ports                      

 

 

 

Juan Astol Pons                                                                 
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