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ÀREA DELEGADA D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT 

SERVEI D’ESTUDIS I PROJECTES D’ARQUITECTURA 

 

ASSUMPTE: Informe de valoració de les ofertes presentades per a l’encàrrec del 
contracte menor de serveis EIP 2021-001 per l’ESTUDI GEOTÈCNIC REFERIT A 
DIFERENTS ESPAIS PÚBLICS DEL BARRI DE SON DAMETO 

 
 
L’Ajuntament de Palma va publicar en 05/03/2021 al perfil del contractant de la seva web oficial 
l’anunci de sol·licitud d’ofertes per a la contractació del servei més amunt esmentat (s’acompanya 
l’anunci de licitació com annex a l’informe). Al respecte, els tècnics sotasignats informen: 
 
 

1. S’han presentat a la licitació ofertes de tres empreses. Les empreses són les següents: 
  

empresa 

INSTITUTO DE GESTIÓN TÈCNICA DE CALIDAD, S.L.U. (IGETEC)  

INGENIERIA DE SONDEOS DE BALEARES, S.L. 

LABORATORIO BALEAR PARA LA CALIDAD (LBC) 
 
 

2. Cada empresa ofertant ha presentat la documentació íntegra sol·licitada a la convocatòria.  
 

3. Respecte al compliment del termini i forma de presentació de les ofertes s’ha de dir: 
 
3.1.La presentació de l’oferta de l’empresa LABORATORIO BALEAR PARA LA CALIDAD (LBC) 
s’ha fet correctament en temps (10/03/2021 a les 09:45:58) i en forma (via telemàtica). 
 
3.2.La presentació de l’oferta de l’empresa INSTITUTO DE GESTIÓN TÈCNICA DE CALIDAD, 
S.L.U. (IGETEC) s’ha fet correctament en forma (via telemàtica) però amb un lleuger retard 
en la seva presentació (10/03/2021 a les 14:15:13). 

 
3.3.La presentació de l’oferta de l’empresa INGENIERIA DE SONDEOS DE BALEARES, S.L. 
s’ha fet correctament en temps (10/03/2021 a les 13:06) però no en forma (via correu 
electrònic).  

 
3.4.L’empresa INGENIERIA DE SONDEOS DE BALEARES, S.L. va informar via correu 
electrònic en data 10/03/2021 al Servei d’Estudis i Projectes d’Arquitectura sobre la 
impossibilitat tècnica de presentació de la documentació via telemàtica (el sistema no 
admetia el registre per aquesta via). 

 
3.5.Sobre la validesa de les ofertes de les empreses INSTITUTO DE GESTIÓN TÈCNICA DE 
CALIDAD, S.L.U. (IGETEC) i INGENIERIA DE SONDEOS DE BALEARES, S.L. no es 
pronuncien els tècnics sotasignats. En cas de resultar guanyadora de la valoració alguna de 
les dues empreses, un informe jurídic hauria d’aclarir si els defectes de forma observats no 
invaliden les ofertes. 
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4. Les respectives ofertes i la baixa resultant de cada una d’elles referida a la mitjana de les 
presentades es relacionen al quadre següent:  
 

 
empresa oferta (IVA inclòs) baixa/  mitjana ofertes 

INSTITUTO DE GESTIÓN TÈCNICA DE CALIDAD, S.L.U. (IGETEC)  6.674,36 € -15,03% 

INGENIERIA DE SONDEOS DE BALEARES, S.L. 5.705,15 € 1,68% 

LABORATORIO BALEAR PARA LA CALIDAD (LBC) 5.027,78 € 13,35% 
  

 
5. L’oferta més econòmica presentada és la de l’empresa LABORATORIO BALEAR PARA LA 

CALIDAD (LBC). Aquesta oferta presenta una baixa (13,35%) que no supera la considerada 
com a baixa desproporcionada (20%) d’acord amb les condicions de licitació.  
 

6. Per tant, els tècnics que subscriuen consideren que l’oferta més avantatjosa per a l’interès 
públic és aquella de l’empresa LABORATORIO BALEAR PARA LA CALIDAD (LBC), amb CIF 
B07139942, per un import de 5.027,78 € (IVA inclòs), atès que és l’oferta més econòmica i 
compleix els requisits establerts a la licitació municipal, de manera que es proposa al 
Servei Administratiu que dugui a terme els tràmits necessaris per a la seva contractació. 

  
 
Palma, 24/03/2021 
Els tècnics, arquitectes municipals 
 
Antoni Sbert Casasayas                         Pedro Luis Cabrer Rivera                       Carlos Planas Puigserver 
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