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

subministrament de 12 ordinadors per a l’IME, les empreses que ha optat a la licitació han 

estat: 

-TEC-SOFT Consulting S.L. B-07465875 
- Compleix amb les especificacions tècniques requerides a la memòria.  

- Aporta tota la documentació sol·licitada.  

- Pressupost (IVA inclòs): 7.768,20 € 

-OFIMATICA ESTORACH S.L. 
- Compleix amb totes les especificacions tècniques requerides a la memòria.  

- Aporta tota la documentació sol·licitada. 

- Pressupost (IVA inclòs): 8.033,04€ 

 

Les dues ofertes rebudes es consideren vàlides. A partir d’aquí, segons el criteri econòmic de 

selecció d’ofertes (oferta més avantatjosa econòmicament, punt 4  l’empresa adjudicatària 

del concurs és TEC-SOFT Consulting S.L.  per millor oferta econòmica. 

 

Conclusió 

Es proposa la contractació de l’empresa TEC-SOFT Consulting S.L. B-07465875  per el 

subministrament de 12 ordinadors per a l’IME per un import total de 7.768,20 € 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’empresa TEC-SOFT Consulting S.L. amb CIF B-07465875 dins 

l’exercici pressupostari corresponent a l’any 2022 i d’acord amb la informació aportada per 

l’Àrea administrativa ha realitzat operacions per un valor de 9.497,96 €, les quals corresponen 

a despeses relacionades amb serveis de manteniment del software, renovació anual de 

llicències , consumibles per impressores de targetes, etc. i per tant no tenen cap relació amb 

l’objecte del contracte menor, per això es considera que l’empresa TEC-SOFT Consulting S.L. 

compleix els requisits per poder optar a licitar  ja que l’objecte qualitatiu d’aquest contracte 

de subministrament és distint i suposa una unitat funcional diferent a altres prestacions 

perfeccionades amb la mateixa empresa i sense que suposin cap fraccionament.   

  

 

 

Palma, 26 de setembre de 2022 

 

 

 

Montserrat Genestra 

Cap d’Àrea de gestió esportiva i instal·lacions 

UUnniittaatt  

eemmiissssoorraa::  

Àrea de gestió 

esportiva i instal·lacions 

CCooddii  oorrggàànniicc::   

RR//NN::   

RR//VV::  CM 44/2022 

UUnniittaatt  

ddeessttiinnaattààrriiaa::  

 

Serveis Jurídics 

CCooddii  oorrggàànniicc::   

DDeessttiinnaattaarrii//ttààrriiaa::   

AAssssuummppttee::  

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

subministrament de 12 ordinadors per a l’IME i informe d’observació de les 

prescripcions de l’article 118.3 LCSP 
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