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Finalitzat el termini establert de presentació d’ofertes, mitjançant contracte menor, per fabricació i 
subministració (amb transport inclòs) de 20.000 targetes de PVC amb xip de proximitat mifare ultralight 
impreses a 4+4 tintes, la única empresa que ha optat a la licitació ha estat: 
 
- TTRCARD Soluciones en Identificación SL (B65156630) 
 
L’empresa ha presentat la Declaració Responsable. Revisada la documentació aportada resulta que: 
 

- Compleix amb totes les especificacions tècniques requerides a la memòria. 
- Pressupost (IVA inclòs): 8.349,00 euros 

 
Per tant, només es pot valorar l’oferta presentada per l’empresa TTRCARD Soluciones en Identificación  
SL (B65156630). Aquesta presenta una oferta de 8.349,00 euros (IVA inclòs) 
 
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 TTRCARD Soluciones en Identificación, SL  
 
Conclusió 
 
Es proposa la contractació de l’empresa TTRCARD Soluciones en Identificación, SL, amb CIF B65156630, 
per a la fabricació i subministració (amb transport inclòs) de 20.000 targetes de PVC amb xip de 
proximitat mifare ultralight impreses a 4+4 tintes per un import de 8.349,00 euros (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 TTRCARD Soluciones en Identificación SL (B65156630), dins l’any 2022, no ha 
subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin la quantitat de 15.000 euros, IVA 
exclòs per a contractes de serveis i/o subministraments amb el mateix objecte de contracte.  
 
Tractant-se d’un contracte que cobreix una necessitat recurrent, s’acudeix al contracte menor com a 
única fórmula per a garantir la continuïtat del servei: no es pot operar ni gestionar el servei d’abonats 
sense les targetes d’accés. En aquest sentit, cal assenyalar que està en tramitació la licitació, per 
procediment obert simplificat i tramitació ordinària (Expedient 17/2022), el contracte de 
subministrament de les targetes de proximitat, el qual està previst que iniciï (així es fa constar al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars) el dia 1 de gener de 2023, amb una durada de dos anys. 

Palma, en data de la signatura electrònica 

Cap de departament de l’Àrea economicoadministrativa 

Antonio Perelló Mayol 

UUnniittaatt  eemmiissssoorraa::  
Àrea 
Economicoadministrativa 

CCooddii  oorrggàànniicc::   

RR//NN::   

RR//VV::  CM 30/2022 

UUnniittaatt  ddeessttiinnaattààrriiaa::  Serveis Jurídics 

CCooddii  oorrggàànniicc::   

DDeessttiinnaattaarrii//ttààrriiaa::   

AAssssuummppttee::  

Informe de valoració amb proposta d’adjudicació pel contracte menor  per a fabricació 
i subministració (amb transport inclòs) de 20.000 targetes de PVC amb xip de proximitat 
mifare ultralight impreses a 4+4 tintes i  informe d’observació de les prescripcions de 
l’article 118.3 LCSP 
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