
CLASSIFICACIÓ OFERTES ECONÒMIQUES,   REQUERIMENT INFORME
JUSTIFICACIÓ OFERTA  I REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 

PRIMER. Classificació  

Dia 19 de desembre de 2017 a les 14:05 hores es procedeix a l´acte públic d´obertura de
sobres amb les ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores:

1. DANIEL AGUILÓ FERRETJANS: 16.749,95 €.
2. “AQUATEC  PROYECTOS  PARA  EL  SECTOR  DEL  AGUA,  S.A.U.”:

13.790,00 €.
3. “ASESORÍA TÉCNICA Y PROYECTOS S XXI, S.L.”: 17.000,00 €. 

EL contracte s´adjudicarà al licitador que hagi presentat la proposició més avantatjosa
econòmicament.

La valoració de les ofertes es realitzarà segons la següent fórmula:

(Preu màxim de licitació – Preu oferta)
Punts =            -------------------------------------------------------   x 100

Preu màxim de licitació

Essent l´oferta més avantatjosa econòmicament la que tingui més punts. 

 DANIEL AGUILÓ FERRETJANS:  (24.000,00 -  16.749,95)  /  24.000 =  0,30
PUNTS.

 “AQUATEC  PROYECTOS  PARA  EL  SECTOR  DEL  AGUA,  S.A.U.”:
(24.000,00 - 13.790,00) / 24.000,00 = 0,43 PUNTS.

 “ASESORÍA TÉCNICA Y PROYECTOS S XXI, S.L.”: (24.000,00 - 17.000,00)
/ 24.000,00 = 0,29 PUNTS. 

Per tant, l´ordre de les ofertes és el següent:

1. “AQUATEC  PROYECTOS  PARA  EL  SECTOR  DEL  AGUA,  S.A.U.”:
(24.000,00 - 13.790,00) / 24.000,00 = 0,43 PUNTS.

2. DANIEL AGUILÓ FERRETJANS:  (24.000,00 -  16.749,95)  /  24.000 =  0,30
PUNTS.

3. “ASESORÍA TÉCNICA Y PROYECTOS S XXI, S.L.”: (24.000,00 - 17.000,00)
/ 24.000,00 = 0,29 PUNTS. 

Vista  la  classificació  de  les  ofertes,  l´oferta  més  avantatjosa  econòmicament  és  la
presentada per   “AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.”

Segons la clàusula 5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, les ofertes de les
empreses presentades es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries de
conformitat amb l´article 152 del TRLCSP. S´apreciarà la desproporció o temeritat de l
´oferta segons els criteris establerts a l´article 85 del RGLCAP. 



L´article 85 del RGLCAP indica que en cas de concórrer tres licitadors, es consideraran,
en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals de la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. I en qualsevol
cas,  es  considerarà  desproporcionada  la  baixa  superior  a  25  unitats  percentuals.  En
aquest sentit, les ofertes inferiors a 18.000,00 € es consideren desproporcionades.

SEGON. Requeriment informe justificatiu oferta econòmica

Donat que la primera oferta classificada és de  13.790,00 €, es requereix a l´empresa
licitadora  “AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.”  que
en un termini de 10 dies hàbils des del requeriment, presenti informe que justifiqui l
´oferta presentada i concreti les condicions de la mateixa, i en particular la Memòria que
especifiqui l´equip tècnic del qual es disposarà per l´execució del contracte, segons la
clàusula 13 del PCAP. Específicament es justificarà:

- Que s´acompleixen les  condicions  mínimes demanades  al  PCAP i  al  PPT,  en escrit
motivat.

- L’oferta  econòmica  a  efectes  de  l’avaluació  de  la  seva  desproporció,  amb  un
desglossament dels costos.

El termini per presentar la documentació finalitza dia 8 de gener de de 2018. 

Un cop rebut l´informe si la SAM considera que segons la justificació rebuda l´oferta no
es  pot  complir  com  a  conseqüència  de  la  inclusió  de  valors  anormals  o
desproporcionats, o perquè no s’ajusta als requisits tècnics demanats,  l´oferta quedarà
exclosa de la classificació. 

TERCER.  Requeriment  documentació  que  ha  de  presentar  licitador  proposat
adjudicatari 

Prèviament  a  l´adjudicació  del  contracte,  el  licitador  que  hagi  presentat  l´oferta
econòmicament  més  avantatjosa,  ha  de presentar,  en el  termini  de 10  dies  hàbils  a
comptar des del dia següent al requeriment, la documentació especificada a la Clàusula
13 del PCAP. 

Per tant, es requereix a “AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA,
S.A.U.”   a que presenti aquesta documentació a les oficines de la SAM. 

El termini per presentar la documentació finalitza dia 8 de gener de 2018.

Manacor, 20 de desembre de 2017

La TAG de l' “Empresa de Serveis
del Municipi de Manacor, S.A.”

Arànzazu Fiol Aldaz


