
Informe sobre si els plànols presentats juntament a l’oferta del criteri 2 
compleixen els requisits del plec de prescripcions tècniques. 
 

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 

El BOIB número 128, de dia 19 d’octubre de 2017, ha publicat la informació pública i 
convocatòria simultània de licitació del contracte de subministrament d’armaris 
compactes amb destí al dipòsit d’arxiu de l’edifici situat al carrer major, 22 de Manacor. 

El dia 3 de novembre de 2017 va finalitzar el termini de presentació de les proposicions 
per a prendre part en la licitació del referit contracte. 

El dia 15 de novembre de 2017 es va procedir a l’obertura del sobre número 2 de les 
ofertes admeses a licitació. 

Durant el termini de presentació de les proposicions es van interessar tres empreses: 

Proposta Empresa CIF 

1 EYPAR, S.A. A-59441253 

2 DESLI-BLOC, S.L. B-58133976 

3 EUN SISTEMAS,S.L. B-75038000 

 

Els plànols de planta, alçat i secció inclosos en el sobre número 2 s’han remès a qui 
signa aquest informe per tal de determinar si les propostes s’ajusten a allò que estableix 
el Plec de prescripcions tècniques del referit contracte pel que fa als requisits tècnics de 
la instal· lació: 

 - AMPLADA LLIURE DELS PASSADISSOS: mínim 80 cm.  

- ALÇADA DELS ARMARIS: deixar un espai no inferior a 20 cm entre la part 
superior de la instal· lació i qualsevol element constructiu o d’instal· lació 
col· locat en el sostre del dipòsit. 

- MESURES DE LES CAIXES D’ARXIU: Llarg: 388 mm.; Alt: 275mm.; 
Ample: 116mm. 

- NÚMERO DE CAIXES PER PRESTATGE: el màxim possible, col· locades de 
per ample i de manera que es pugui llegir la signatura de cada una, amb 
tolerància suficient per a una còmoda extracció de les mateixes.  

S’hi ha de poder instal· lar un mínim de 7.000 caixes, les quals tendran les 
mesures descrites anteriorment. 

-DISTRIBUCIÓ DELS MÒDULS I PRESTATGES: la proposta d’instal· lació 
ha de contemplar el millor aprofitament de l’espai, combinant i respectant la 
col· locació dels armaris compactes amb l’existència de passadissos de circulació 



que permetin un accés còmode i funcional a la documentació arxivada. No es 
poden obstaculitzar instal· lacions ja existents (circulació d’aire, il· luminació, 
extinció antiincendis...). 

Totes les prestatgeries han d’estar integrades dins el conjunt d’armaris formant 
un o varis blocs dins la instal· lació, no s’admetran prestatgeries metàl· liques 
soltes. 

Davant la porta d’accés al dipòsit es deixarà un espai lliure mínim d’1,10 metres 
per facilitar l’entrada al mateix. 

 

Proposta 1: EYPAR SA 

L’empresa Eypar SA presenta plànol de la planta i de les vistes laterals, fitxa tècnica de 
la instal· lació A i B i dibuix amb nombre de caixes per prestatge. 

Pel que fa als requisits tècnics de la instal· lació: 

-L’amplada lliure dels passadissos és superior a 80 cm. i per tant cumpleix el 
PPT. 

-L’alçada dels armaris de la instal· lació A i del primer bloc de la instal· lació B 
és de 2,833 m. El PPT estableix que cal deixar un espai no inferior a 20cm. entre 
la part superior de la instal· lació i qualsevol element constructiu o d’instal· lació 
col· locat en el sostre del dipòsit. Vist que l’alçada màxima del dipòsit és 3,04 
metres, i que en el sostre hi ha dues fileres de punts d’il.luminació amb 
pantalles estanques que sobresurten i estan dins l’àmbit de la situació dels 
armaris, l’alçada dels armaris proposats no deixen els 20 cm exigits al PPT. 
Per tant no es cumpleix amb aquest requisit. 

-Les mesures de les caixes d’arxiu : són les mateixes que les indicades al PPT. 

-El número de caixes per prestatge i el número de caixes total coincideix amb el 
número de caixes indicat. Se supera el mínim de 7.000 caixes a instal· lar. 

-Quant a la distribució dels mòduls i prestatges proposa una bon aprofitament de 
l’espai, permentent un accés còmode i funcional a la documentació arxivada.   

Totes les prestatgeries estan integrades dins el conjunt d’armaris i no hi ha 
prestatgeries soltes, per tant cumpleix amb el plec. 

Davant la porta d’accés al dipòsit es deixa un espai lliure superior a 1,10 metres. 
Per tant, cumpleix amb aquest requisit del PPT. 

Proposta 2: DESLI-BLOC SL 

L’empresa Desli-bloc SL presenta plànol de la planta, plànol de les vistes frontals i 
laterals i dibuix amb nombre de caixes per prestatge. 

Pel que fa al plànol amb les vistes frontals i laterals, hi ha una errada en la identificació 
de les vistes frontals ja que ambdues estan identificades com a Compacte B, de totes 
maneres, del dibuix es pot observar que una correspon a la instal· lació A i l’altre a la 
instal· lació B. El dibuix dels Alçats laterals tampoc no és correcte, ja que el segon alçat 
dibuixa 3 blocs d’armaris, quan en el dibuix de planta només n’hi ha dos. 

 

 



Requisits tècnics de la instal· lació: 

-L’amplada lliure dels passadissos és igual o superior a 80 cm. i per tant 
cumpleix el PPT. 

-L’alçada dels armaris de la instal· lació A i de la instal· lació B és de 2,425 
(manco 4 dels armaris que fan 2,10), per tant l’espai amb la part superior de la 
instal· lació i qualsevol element constructiu o d’instal· lació col· locat en el sostre 
és superior als 20 cm. demanats al PPT. 

-Les mesures de les caixes d’arxiu : són les mateixes que les indicades al PPT. 

-El número de caixes per prestatge i el número de caixes total coincideix amb el 
número de caixes indicat. Se supera el mínim de 7.000 caixes a instal· lar. 

-Quant a la distribució dels mòduls i prestatges totes les prestatgeries estan 
integrades dins el conjunt d’armaris i no hi ha prestatgeries soltes, per tant 
cumpleixen el plec. 

Tot i això, la instal· lació A no és factible, ja que en desplaçar els armaris 1 a 
17, el primer d’aquests toparia amb l’aparell de renovació d’aire i la seva 
estructura sustentant, per la qual cosa resulta inviable la seva instal.lació. Pel 
que fa a aquest requisit no cumpleix el PPT ja que obstaculitza clarament 
instal· lacions ja existents (circulació d’aire, il· luminació, extinció 
antiincendis...). 

Proposta 3: EUN SISTEMAS SL 

L’empresa Eun sistemas SL presenta plànol amb la planta, l’alçat, el perfil de la 
instal· lació i amb el dibuix del número de caixes que hi caben per prestatge. 

Pel que fa als requisits tècnics de la instal· lació: 

-L’amplada lliure dels passadissos dibuixada al plànol és igual o superior a 80 
cm., per tant cumpleix el PPT.  

-L’alçada dels armaris de la instal· lació és de 2,192, per tant l’espai amb la part 
superior de la instal· lació i qualsevol element constructiu o d’instal· lació 
col· locat en el sostre és superior als 20 cm. demanats al PPT. 

-Les mesures de les caixes d’arxiu : són les mateixes que les indicades al PPT. 

-El número de caixes total de la instal· lació és superior al mínim de 7.000 caixes 
demandat. 

A la Capacitat de la instal·lació proposada, l’empresa indica que hi caben 7932 
unitats, però segons el dibuix i disseny calculat en planta, hi caben 7920 caixes: 
108 caixes als prestatges de 800mm., 840 caixes als prestatges de 900mm., 192 
caixes als prestatges de 1000mm. i 6780 caixes als prestatges de 1200mm., per 
tant la capacitat proposada no és coincident amb el disseny presentat. 
Consideram que hauria de prevaler el disseny presentat (és a dir 7920 caixes) i 
no la capacitat numèrica indicada respecte a l’oferta presentada. 

-Quant a la distribució dels mòduls i prestatges proposa una bon aprofitament de 
l’espai, permetent un accés còmode i funcional a la documentació arxivada. No 
s’obstaculitzen ni les instal· lacions de climatització, ni les d’extinció d’incendis, 
ni les d’il· luminació. Per tant, pel que fa a aquest requisit cumpleix amb el PPT. 



Totes les prestatgeries estan integrades dins el conjunt d’armaris i davant la 
porta d’accés al dipòsit es deixa un espai lliure superior a 1,10 metres, per tant 
cumpleix amb aquets requisits del plec. 

 

Conclusions 

S’informa que procedeix per la Mesa de Contractació rebutjar les ofertes presentades 
per les licitadores EYPAR SA i DESLI-BLOC SL en el procediment de contractació per 
al subministrament d’armaris compactes amb destinació al dipòsit d’arxiu situat a la 
planta soterrani de l’edifici municipal del carrer Major, 22 de Manacor, per esser 
invàlides les ofertes presentades atès que incompleixen els següents requisits establerts 
en el punt 5 del PPT Requisits tècnics de la instal·lació: 

-EYPAR SA: incompleix el punt del PPT que exigeix, pel que fa a l’alçada dels 
armaris, que cal deixar un espai no inferior a 20 cm entre la part superior de la 
instal· lació i qualsevol element constructiu o d’instal· lació col· locat en el sostre 
del dipòsit. 

-DESLI-BLOC SL: incompleix el punt del PPT que exigeix, pel que fa a la 
distribució dels mòduls i prestatges, que no es poden obstaculitzar instal· lacions 
ja existents (circulació d’aire, il· luminació, extinció d’incendis...). 

 

 

Manacor, 28 de novembre de 2017 

 

Joan Cortès Rosselló     Maria del Pilar Castor Binimelis 

 

 

Aparellador municipal    Arxivera municipal 


