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Finalitzat el termini establert de presentació d’ofertes, mitjançant contracte menor, per 

l’execució de coberta metàl·lica per a una pista de la zona de les pistes de petanca de 

l’IME, la única empresa que ha optat a la licitació ha estat: 

 

- Toldos Martí, S.L.(B-57658502) 

 

L’empresa ha presentat la Declaració Responsable i el Document d’Acreditació de visita a 

la Instal·lació.  

Revisada la documentació aportada resulta que: 

 

L’oferta de Toldos Martí, S.L.(B-57658502) 

 

- Compleix amb totes les especificacions tècniques requerides al punt 3 de la 

memòria. 

- Pressupost (IVA inclòs): 48.339,50 € 

 

Segons el criteri econòmic de selecció d’ofertes (oferta més avantatjosa econòmicament, 

punt 4) i tenint en compte que és la única oferta rebuda i que compleix tots els requisits: 

L’empresa guanyadora del concurs és Toldos Martí, S.L. 

 

Conclusió 

 

Es proposa la contractació de l’empresa TOLDOS MARTÍ, S.L.(amb CIF B-57658502, per a per 

l’execució de coberta metàl·lica per a una pista de la zona de les pistes de petanca de 

l’IME per un total de 48.339,50 € (IVA inclòs) 

 

Als efectes del que disposa l’article 118.3 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic es 

deixa constància de que l’entitat TOLDOS MARTÍ, S.L amb NIF B-57658502, dins l’any 2022, no 

ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin la quantitat de 

40.000€, IVA exclòs per a contractes d’obres 

 

Palma, a data de la signatura electrónica.  

 

TAE Enginyera de Camins, Canals i Ports 

 

 

 

Caterina Reus Sintes 

UUnniittaatt  

eemmiissssoorraa::  

Àrea de Manteniment i 

Obres 

CCooddii  oorrggàànniicc::   

RR//NN::   

RR//VV::  CM 36/2022 

UUnniittaatt  

ddeessttiinnaattààrriiaa::  
Serveis Jurídics 

CCooddii  oorrggàànniicc::   

DDeessttiinnaattaarrii//ttààrriiaa::   

AAssssuummppttee::  

Informe de valoració amb proposta d’adjudicació pel contracte menor CM 

36/2022 per a la execució de coberta metàl·lica per a una pista de la zona de 

les pistes de petanca de l’IME. i  informe d’observació de les prescripcions de 

l’article 118.3 LCSP 
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