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Antecedents 

 

Finalitzat el termini establert per a la presentació d’ofertes per a la contractació mitjançant 

contracte menor per al subministrament i  instal·lació de la torre d’il·luminació del camp de 

futbol 11 de Son Fuster 1, s’ha presentat l’ empresa següent: 

 

 Electrificaciones y Montajes de Baleares, S.L. – EMBASA – CIF B-0757212 

 

S’ha presentat la següent documentació: 

 

- Sol·licitud general 

- Declaració responsable 

- Justificant visita 

- Pressupost  

 

Consideracions tècniques 

La oferta econòmica presentada a valorar és (IVA no inclòs): 

 

 EMBASA 7.340,24 € 

 

Conclusió 

 

Estudiada la oferta, s’emet el següent informe d’avaluació: 

 

 El resultat final de les valoracions, com es pot observar a la següent taula adjunta, és: 

 

CONTRATISTA    CRITERI DE PUNTUACIÓ 

 

EMBASA    OFERTA MÉS ECONÒMICA 

 

Palma, 31 de gener de 2022 

 

TAE Enginyera de Camins, Canals i Ports 

 

 

 

 

Caterina Reus Sintes  

UUnniittaatt  

eemmiissssoorraa::  
Manteniment i Obres 

CCooddii  oorrggàànniicc::   

RR//NN::   

RR//VV::   

UUnniittaatt  

ddeessttiinnaattààrriiaa::  
Serveis Jurídics 

CCooddii  oorrggàànniicc::   

DDeessttiinnaattaarrii//ttààrriiaa::   

AAssssuummppttee::  

Informe de valoració d’ofertes en relació a l’expedient CM 04/2022 per al 

subministrament i  instal·lació de la torre d’il·luminació del camp de futbol 

11 de Son Fuster 1  
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CM 04/2022 

 

L’informe de valoració d’ofertes de dia 31 de gener de 2022 conclou que l’entitat 

Electrificaciones y Montajes de Baleares, S.L. – EMBASA – CIF B-0757212 ha sigut l’oferta més 

avantatjosa econòmicament i, conseqüentment, ha obtingut la millor valoració.  

 

D’acord amb l’article 118.3 de la Lleu 9/2017 de contractes del sector públic, es deixa 

constància que l’entitat EMBASA – CIF B-0757212 dins de l’any pressupostari a la data de 

l’aprovació de la despesa no ha subscrit contractes menors que individualment o conjunta 

superin la quantitat de 15.000, IVA exclòs, per a contractes de servei. 

 

El conjunt d’actuacions contingudes al document de les condicions de la contractació 

determina que l’objecte del contracte representa una prestació que constitueix una unitat i 

no és, en cap cas, part d’una fragmentació d’altres prestacions. 

 

 

 

 

 

Palma, 31 de gener de 2022.  

 

 

TAE Enginyera de Camins, Canals i Ports 

 

 

 

 

 

Caterina Reus Sintes  

UUnniittaatt  

eemmiissssoorraa::  
Manteniment i Obres 

CCooddii  oorrggàànniicc::   

RR//NN::   

RR//VV::   

UUnniittaatt  

ddeessttiinnaattààrriiaa::  
Serveis Jurídics 

CCooddii  oorrggàànniicc::   

DDeessttiinnaattaarrii//ttààrriiaa::   

AAssssuummppttee::  

Informe d’observació de les prescripcions de l’article 118.3 de l’LCSP per a 

la contractació del servei de subministrament i  instal·lació de la torre 

d’il·luminació del camp de futbol 11 de Son Fuster 1. 
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