
 

 
ÀREA DELEGADA D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT 

SERVEI DE ESTUDIS I PROJECTES 
 

ASSUMPTE: Informe de valoració de les ofertes presentades en l’àrea per a l’encàrrec del 
contracte menor de “Adequacions jardineres carrer Nuredduna”, amb núm EIP 2022-003 
d’identificació a la web municipal. 

 
Havent-se publicat a la web de l’Ajuntament de Palma de Mallorca l’anunci de sol·licitud 
d’ofertes per a la contractació esmentada, s´adjunta com annex el dit anunci que es dona 
íntegrament per reproduït. 
 
A resultes 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, les empreses que han presentat oferta econòmica són: 
 
EMPRESES        OFERTA (IVA inclòs) 

1. VÍAS Y OBRAS PÚBLICAS S.A.(VOPSA) (NIF A07053374) ..... 46.887,50€ (IVA inclòs) 
 
Els tècnics Eva Borràs Roig, Toni Fons Ropero i  Victòria Pons Garcías, revisada la 
documentació, segons els sistema d’adjudicació establert a l’anunci de licitació i no havent 
aportat cap d’elles oferta técnica,  consideren que l’oferta més avantatjosa és la presentada 
per l’empresa VOPSA amb CIF A07053374, per l’import de 46.887,50€ (IVA 21% inclòs), atès 
a que és la única oferta, pel que es proposa al Servei Administratiu que dugui a terme els 
tràmits necessaris per a la seva contractació. 
 
 
 
Palma de Mallorca 26 de setembre de 2022 
 
L’Arquitecta Tècnica Municipal          L’Arquitecte Municipal      Enginyer Industrial cap de Parcs i Jardins 

 
 
 
Eva Borràs Roig Victòria Pons Garcías                Tonis Fons Ropero 
 
 

CSV : GEN-6e33-3fed-cb6b-0a98-6674-3e32-d895-f190
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://portafirmas.redsara.es/pf/valida

FIRMANTE(1) : MARIA EVA BORRAS ROIG | FECHA : 26/09/2022 14:51 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : ANTONI FONS ROPERO | FECHA : 27/09/2022 07:57 | NOTAS : CF

FIRMANTE(3) : VICTORIA CATALINA PONS GARCIAS | FECHA : 27/09/2022 09:12 | NOTAS : CF


		2022-09-27T09:12:41+0200
	SELLO DE ENTIDAD SGAD




