
De: Cap del servei d’Informàtica
A: Servei Jurídico administratiu

Exp. SUB 05/14

INFORME  TÈCNIC  SOBRE  LA  JUSTIFICACIÓ  DE  LA  PROPOSICIÓ 
ECONÒMICA ENVIADA PER TEKNOSERVICE

La mesa de contractació  del  subministrament  de  d'equipament  informàtic  a  l'IMAS 
durant l'any 2014, exp. SUB 05/14, en data 15 d’octubre de 2014 , va procedir a la 
lectura  de  l'informe  de  la  proposició  tècnica  relativa  als  criteris  no  avaluables 
mitjançant  fórmules  i  a  l'obertura  dels  sobres  núm.  2  i  3  que  contenen  l'oferta 
econòmica i els criteris avaluables de forma automàtica o mitjançant fórmules.

Havent  detectat  que  l'oferta  amb  major  puntuació,  la  de  Teknoservice  S.L.,  ha 
presentat una proposició econòmica amb un factor de rebaixa d'un 23.2% respecte al 
preu de licitació i atès que en els plecs s'indica que qualsevol oferta amb factor de 
rebaixa  superior  al  20%  s'entendrà  com  a  baixa  temerària,  el  Servei  Jurídic 
Administratiu de l'IMAS sol·licità a l'empresa una justificació.

Havent  rebut  la  documentació  requerida,  núm.  Registre  d'Entrada  34679  de  17 
d'octubre de 2014, s'emet el següent informe:

INFORM

Que l'empresa manté la seva oferta econòmica presentada i justifica l'estalvi en les 
següents consideracions:

1. Teknoservice és fabicant de les CPU ofertades i pot ajustar els costs.

2. Al ser fabricant el preu no es veu incrementat per part de tercers intermediaris.

3. Els processadors ofertats (AMD) son més econòmics (quasi la meitat) que els 
ofertats per la resta de licitants (Intel).

4. Altres   consideracions  referides  a  haver  resultat  adjudicatari  de  diverses 
licitacions públiques de gran volum de submnistrament, a disposar de mitjans 
tècnics, humans i  financers propis,  a disposar d'una planta de fabricació de 
gran capacitat,  a  disposar  d'acords de col·laboració  amb Microsoft  (sistema 
operatiu) i AOC (monitors), etc.

Que l'equipament ofertat s'ajusta als requeriments tècnics establerts en els plecs, i els 
processadors  ofertats  (AMD)  també.  En  els  plecs  no  es  va  exigir  que  els  equips 
tinguessin un processador d'una marca determinada. 

Que  no  podem  a  priori  descartar  que  l'empresa  sigui  capaç  de  subministrar 
l'equipament en les condicions demanades i que les consideracions realitzades són 
raonables i justifiquen el menor cost de l'oferta.
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Per tant, es considera suficient la justificació rebuda i s'informa a la Mesa d'aquesta 
circunstància per a que decideixi si es continua amb el tràmit d'adjudicació.

Palma, 20 d'octubre de 2014

El cap del servei d’Informàtica

Jeroni Navarrete Barceló

Vist i plau

El cap de departament de Recursos 
Humans, Informàtica i Telecomunicacions

Pere Cantarero Verger
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