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

48/2022, per a la renovació del fals sostre dels vestuaris a la instal·lació poliesportiva de Rudy 

Fernández, han presentat oferta dues empreses: 

 

- PIONEROS 5120 S.L. (B06773550) 

- REFORMAS Y SERVICIOS GARBEN S.L. (B57831224) 

 

 

Les dues empreses han presentat els següents documents: 

- Document d’acreditació de visita a la instal·lació 

- Declaració responsable del contractista 

- Document CAE (Annex IV) 

- Declaració responsable del/ de la proponent (Annex VIII) 

 

Revisada la documentació, a l’empresa proposta per ser adjudicatària se li ha reclamat la 

fitxa tècnica del producte que es sol·licitava per accedir al contracte i s’ha comprovat que 

el producte que es pretén instal·lar compleix les característiques requerides. 

 

Un cop examinada la documentació es procedeix a comprovar les ofertes presentades que 

són les següents: 

 

- PIONEROS 5120 S.L.  puja a 25.954,50 euros (IVA inclòs) 

- REFORMAS Y SERVICIOS GARBEN S.L. puja a 26.303,52 euros (IVA inclòs) 

 

 

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

punt 5) i tenint en compte que ha presentat l’oferta més baixa:  

 

 

L’empresa guanyadora del contracte és PIONEROS 5120 S.L.   

 

UUnniittaatt  

eemmiissssoorraa::  
Manteniment i Obres 

CCooddii  oorrggàànniicc::   

RR//NN::   

RR//VV::  CM 48/2022 

UUnniittaatt  

ddeessttiinnaattààrriiaa::  

Àrea de Manteniment i Obres 

Serveis Jurídics 

CCooddii  oorrggàànniicc::   

DDeessttiinnaattaarrii//ttààrriiaa::   

AAssssuummppttee::  

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

per a la renovació del fals sostre dels vestuaris a la instal·lació poliesportiva de 

Rudy Fernández i  informe d’observació de les prescripcions de l’article 118.3 

LCSP 
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Conclusió 

 

Es proposa la contractació de l’empresa PIONEROS 5120 S.L., amb CIF B06773550, per a la 

renovació del fals sostre dels vestuaris a la instal·lació poliesportiva de Rudy Fernández per un 

total de 25.954,50 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 PIONEROS 5120 S.L. amb NIF B06773550, dins l’any 2022, no 

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

40.000 euros, IVA exclòs per a contractes d’obres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palma, a la data de la signatura electrònica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitecta de Manteniment i Obres 

Maria Veny Veny 
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