
Informe sobre justificació d’oferta amb valors anormals o desproporcionats 

presentada per EUN SISTEMAS SL  
 

Identificació de l’expedient 

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D‘ARMARIS COMPACTES AMB DESTI 
A L’ARXIU DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER MAJOR, 22 DE MANACOR. 
(Exp. 29/2017)  

Antencedents 

La Mesa de Contractació, durant la sessió celebrada el 15 de novembre de 2017, 
d’obertura del sobre B de les pliques admeses, comprova que, segons el PCA i l’article 
85 RGLCAP, l’empresa Eun Sistemas SL es troba en principi en baixa temerària en 
esser la seva oferta inferior al 25% del preu de licitació.  

Per això, de conformitat amb l’article 152 TRLCSP, es concedeix un termini 
d’audiència de 5 dies hàbils a comptar del dia següent al del rebut de la notificació, la 
qual es fa via correu electrònic, perquè el licitador justifiqui la valoració i la viabilitat de 
l’oferta i precisi les condicions de la mateixa. 

 

En data 20 de novembre de 2017, Eun Sistemas SL remet escrit signat pel seu 
representant, Ignacio Eguren Berasategui, en el qual justifica la baixada de preu per la 
seva condició de fabricant, la dotació dels mitjans humans i tècnics necessaris per a la 
fabricació dels materials sol· licitats, les condicions d’automatització en les línies de 
producció de l’empresa, l’existència d’estocs i l’estandardització dels materials ofertats. 
Tot i això, complint les característiques tècniques i de qualitat exigides al PPT . 

 

D’altra banda, hem de tenir en compte que Eun Sistemas SL ofereix un increment de 
cabuda de 932 capses, mentre que Eypar SA i Desli-bloc SL ofereixen un increment de 
3.444 caixes i 3.969 caixes respectivament. 

Dels plànols presentats, observam que la proposta de distribució de Eun Sistemas SL 
dibuixa una instal· lació formada per 10 armaris dobles mòbils, 3 armaris mòbils simples 
i tres armari fixes, tots de 6 alçades.  

L’oferta presentada per Desli-Bloc dibuixa 2 instal· lacions que sumen un total de 27 
armaris dobles mòbils, 6 armaris mòbils simples i 3 armaris dobles fixos, tots ells de 7 
alçades, manco 7 que són de 6 alçades. Finalment, Eypar proposa dues instal· lacions 
que sumen 26 amaris dobles mòbils i 2 armaris dobles fixos, de 8 alçades, manco el 
segon bloc de la instal· lació B que és de 7 alçades.  

Per tant, aquestes dues darreres ofertes impliquen més material que la de Eun Sistemas 
SL: més panells davanters i posteriors, més prestatges, més sistemes de transmissió…  

Si dividim, el preu de cada oferta, pel número de caixes que hi caben a cada una 
observam que: 

 -Eypar SA: 58.000€/10.444 caixes= 5,55 

 -Desli-Bloc SL: 57.800€/10.969 caixes= 5,27  

 -Eun Sistemas SL : 45.197,93€/7.932 caixes= 5,70 

 



 

Conclusions 

D’acord amb les precisions anteriors es proposa considerar justificada la valoració 
ofertada per Eun Sistemas SL. 

 

 

Manacor, 22 de novembre de 2017 

Joan Cortès Rosselló     Maria del Pilar Castor Binimelis 

 

 

 

Aparellador municipal    Arxivera municipal 


