
 
 

ÀREA D´INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT 
ESTUDIS I PROJECTES 
 

ASSUMPTE: Informe de valoració de les ofertes presentades per l’encàrrec del 
contracte menor de serveis per l’aixecament topogràfic de la zona de plaça 
d’Espanya. Licitació web  EIP 2020-005”. 
 
 
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. 
 
Com a resultat de l’obertura de les ofertes que s’adjunten com annex, presentades 
cadascuna d’elles 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: 
 
EMPRESES OFERTA (IVA inclòs) 
Trabajos Topográficos y Proyectos, S.L. 4.053,50 EUROS 
ESTOP Estudios Topografía, S.A.Unipersonal 4.235,00 EUROS 
Julio José Geras Alonso 3.140,00 EUROS 
  
 
Segons les condicions establertes en el document de sol·licitud d’ofertes, es consideraran en 
baixa desproporcionada aquelles on el pressupost ofertat sigui inferior en 20 punts 
percentuals a l’import mitjà de totes les ofertes admeses. El pressupost mitjà és de 3.809,50 € i 
aquest valor reduït un 20% és de 3.047,60 €. Per tant, no hi ha cap oferta que es pugui 
considerar en baixa desproporcionada. 
 
El tècnic que subscriu, Tomàs Bosch Payeras, analitzades les ofertes, considera que la més 
avantatjosa per a l´interés públic és la de Julio José Geras Alonso, per un import de 3.140,00 
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, 2 de novembre de 2020 
 
El tècnic superior arquitecte 
Coordinador d’Estudis i Projectes adjunt a cap de Departament   
 
 
 
 
Tomàs Bosch Payeras     
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