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

05/2023, per al canvi de quadres de llums actuals als camps de futbol 11 de Son Flo i de Son 

Ferriol, ha presentat oferta una empresa: 

 

- Nitlux, S.A.U. (A28168698) 

 

S’han aportat els documents d’acreditació de visita a les instal·lacions i la declaració 

responsable del contractista. 

 

L’oferta presentada corresponent a la instal·lació de Son Flo per un import de 3.957,82 euros, 

sense IVA, i 4.788,96 euros (iva inclòs). 

  

L’oferta presentada corresponent a la instal·lació de Son Ferriol per un import de 3.957,82 

euros, sense IVA, i 4.788,96 euros (iva inclòs). 

 

 

Aquests imports s’ha comprovat que són inferiors als preus màxims de la licitació i, per tant, 

s’accepten com a vàlids. 

 

 

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

punt 5) i tenint en compte que només ha presentat l’oferta una empresa, l’empresa Nitlux 

S.A.U. resulta adjudicatària del contracte menor. 

 

 

 

 

Conclusió 

 

Es proposa la contractació de l’empresa NITLUX S.A.U., amb CIF A28168698, al canvi de 

quadres de llums actuals als camps de futbol 11 de Son Flo i de Son Ferriol per un total de 

9.577,92 euros (IVA inclòs), dels quals corresponen 4.788,96 euros a la instal·lació de Son Flo i 

4.788,96 euros a la instal·lació de Son Ferriol. 

 

UUnniittaatt  

eemmiissssoorraa::  
Manteniment i Obres 

CCooddii  oorrggàànniicc::   

RR//NN::   

RR//VV::  CM 05/2023 

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 al canvi de quadres de llums actuals als camps de futbol 11 de Son Flo i de 

Son Ferriol i  informe d’observació de les prescripcions de l’article 118.3 LCSP 
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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 NITLUX S.A.U. amb CIF A28168698, dins l’any 2023, 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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