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ANNEX II 
 

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES DEL 

CONTRACTE MENOR DE SERVEI D’ESTUDI TÈCNIC, MANTENIMENT I 

CALIBRACIÓ D’EQUIPS DEL LABORATORI MUNICIPAL 

 

EXPEDIENT: 31/2022 
 

Desprès de la publicació del pertinent anunci en data 20 de setembre 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 dues 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 20 de setembre de 2022 base de la licitació, que a continuació 

es reprodueix.  

 

Criteris de valoració: El criteri és el preu, adjudicant-se el contracte a l’oferta econòmicament 

més avantatjosa, amb estricta subjecció a les característiques tècniques especificades i les 

finalitats municipals del contracte, exposades a la Memòria. 

 
S'han rebut dues ofertes per l'expedient 31/2022 de Assistència tècnica, revisió i calibració 

d'equips de laboratori. 

 

La empresa ANORSA S.A. presenta un presupost de 12971.20 euros iva inclòs que compleix 

els requisits de la licitació en la seva totalitat. 

 

La empresa IDOSLAB S.L. presenta un presupost de 9308.97 euros iva inclòs. Aquesta 

empresa només ofereix les calibracions dels equip, però no el anteniment ni la sustitució de 

peces que ho requereixin. 

 

En la meva opinió la empresa IDOSLAB S.L. no oferta la totalitat de la licitació i no pot ser 

presa en compte per a la adjudicació d'aquest servei 

 

Per tant consider que s'hauria d'adjudicar el servei a l'Empresa ANORSA pe 12971,20 euros 

IVA inclòs. 

 

 

 

Palma, 7 d’octubre de 2022 

 

Director del Laboratori Municipal 

(signat electrònicament) 
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