
 

INFORME TÈCNIC SOBRE ADEQUACIÓ MEMÒRIA TÈCNICA A PLECS DE 
LA LICITACIÓ PER ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEI 
D’IMPLANTACIÓ D’APLICACIONS D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 

 

Antecedents generals  

 
El Consell d´administració de l´“ Empresa de serveis del municipi de Manacor, S.A.” (en 
endavant SAM), en sessió ordinària de dia 15 de febrer de 2018, havia d´aprovar l´inici 
de l´expedient de contractació i aprovació dels Plecs que han de regir el procediment per 
adjudicar el contracte de servei d’implantació d´aplicacions d´administració electrònica.  
Un cop publicat l´anunci de licitació al Perfil del contractant de la SAM i en redactar l´acta de la 
sessió, no va quedar certificat l´inici donat que no es va aprovar per la majoria requerida als 
estatuts de la SAM i per tant va haver d´aprovar-se l´inici i donar un nou termini de presentació 
d´ofertes al següent Consell d´Administració.  

El dia 7 de març de 2018, el Consell d´Administració, en sessió extraordinària, va aprovar l´inici 
de dita licitació.  

El dia 7 de març de 2018 es va publicar al Perfil del contractant de la SAM l´Anunci de 
licitació, i els Plecs que regeixen aquest procediment.   

L'objecte del contracte és la implantació de dues aplicacions del catàleg del Govern de 
les Illes Balears per a l´administració electrònica a l’Empresa de Serveis del Municipi de 
Manacor, S.A. (en endavant SAM).  
 
La contractació es divideix en dos lots: 
 
LOT A: 

• Servei de consultoria y assistència tècnica per a la implantació de les aplicacions 
RegWeb i PortaFIB amb llicència GPLv3 desenvolupats pel  Govern de les Illes 
Balears. 

• Servei de manteniment i assistència tècnica de la infraestructura i de les  
aplicacions.  

LOT B: Subministrament de la infraestructura necessària per a les aplicacions RegWeb i 
PortaFIB, com a servei de infraestructura remot.  

La despesa màxima que la SAM destinarà a aquesta contractació serà de 19.440,00 €, més 
el 21% d´IVA: 4.082,40 €. Cost total per la SAM: 23.522,40 €.  

La despesa màxima a satisfer per la SAM a favor del contractista del LOT A, és de 
18.000,00 €, més el 21% d´IVA (3.780,00 €). Cost total: 21.780,00 €. 

La despesa màxima a satisfer per la SAM a favor del contractista del LOT B, és de 
1.440,00 €, més el 21% d´IVA (302,40 €). Cost total: 1.742,40 €. 

Hem rebut proposicions de les següents empreses o autònoms: 

• LOT A:  
1. “LIMIT TECNOLOGIES, S.L.” en data 20 de març de 2018 i amb número de 

registre d´entrada 38/2018. 



 

 
• LOT B: 

1. “LIMIT TECNOLOGIES, S.L.” en data 20 de març de 2018 i amb número de 
registre d´entrada 39/2018. 

Dia 26 de març a les 11:15 hores es procedeix a l´acte públic d´obertura de sobres amb 
les ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores: 

• “LIMIT TECNOLOGIES, S.L.”:  
o LOT A: 16.920,00 euros. 
o LOT B: 1.300,00 euros.  

Dia 28 de març de 2018 es requereix a “LIMIT TECNOLOGIES, S.L.” a presentar la 
documentació que segons els PCAP, ha de presentar el licitador que presenta l´oferta 
econòmicament més avantatjosa,  en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia 
següent al requeriment, la documentació especificada a la Clàusula 13 del PCAP. 

El termini per presentar la documentació finalitza dia 12 d´abril de 2018. La 
documentació es presenta en data 16 d’abril de 2018 amb número de registre d’entrada 
72/2018. 

Una vegada examinada la Memòria tècnica presentada per cada un dels lots, consideram 
correcta la documentació i que s´adequa als requisits referits als Plecs que regeixen la 
licitació. 

 

Conclusions 

En base a tot l´exposat, consider que les memòries tècniques presentada per “LIMIT 
TECNOLOGIES, S.L.” és correcta quant al compliment dels requeriments tècnics del 
PCAP i PPT.  

 

 

Manacor,  24 d’abril de 2018 
 
 
L´enginyer de camins  
 
 
Francesc Grimalt Vigo  

 
 

 

 

 

 


