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ANNEX II 
 

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES PER AL  
CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PEL LABORATORI 
MUNICIPAL 
EXPEDIENT: 17/2022 
 

Desprès de la publicació del pertinent anunci en data 8 d’abril de 2022 al Perfil del 

Contractant/Contractes Menors de la plana web municipal, i dins el termini establert dels 7 

dies hàbils següents a l’endemà de dita publicació, han presentat les seves ofertes, en temps i 

forma, un total de 1 empreses i/o entitats.  

 

El director del Laboratori Municipal que subscriu ha procedit a l’avaluació de les ofertes a 

partir de la documentació tècnica i econòmica aportada i mitjançant l’aplicació del Barem 

contingut a la Memòria de data 7 d’abril de 2022 base de la licitació, que a continuació es 

reprodueix.  

 

Criteris de valoració: s’adjudicarà el contracte a l’oferta amb millor relació qualitat- preu, la 

qual cosa serà avaluada amb criteris econòmics i qualitatius, vinculats a l’objecte del 

contracte, com és el cost, el valor tècnic, les característiques estètiques i funcionals, 

l’accessibilitat i el disseny universal per a totes les persones usuàries, les característiques 

mediambientals, així com les condicions de comercialització, és a dir, el servei post-venda i 

l’assistència tècnica, els compromisos relatius a recanvis i seguretat dels subministraments, 

així com les millors condicions de lliurament o execució.  

 

En aquest sentit, s’haurà de lliurar: 

 

- oferta econòmica, desglossant l’IVA de manera separada 

 

-i una Memòria amb descripcions tècniques, fotografies  i informació gràfica per poder 

valorar la relació qualitat-preu, per al millor funcionament operatiu del Laboratori Municipal. 

 

 

Les ofertes presentades són les següents:  

 

- ANWAR PROTECCIÓN SL 

 

S'ha rebut una única oferta de l'empresa ANWAR PROTECCIÓN sl per a la adquisició i 
muntatge d'alguns mobles del laboratori que eren vells i estaven deteriorats. L'oferta 
compleix els requisits exigits. És per això que en opinió del tècnic que subscriu es pot 
adjudicar a l'empresa   ANWAR PROTECCIÓN sl. 
 

Palma, 6 de maig de 2022 

Director del Laboratori Municipal 
(signat electrònicament) 
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