Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori

EXPEDIENT DE CONTRACTAC NÚM.: CONTR 2008 7598
TIPUS DE CONTRACTE: SERVEIS
OBJECTE: VIGILÀNCIA I SEGURETAT LOCALS CONSELLERIA
MOBILITAT I O. TERRI
ÒRGANO DE CONTRATACIÓ: CONSELLERIA DE MOBILITAT I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Resolució de l òrgan de contractació per la qual s’ adjudica provisionalment el
contracte anomenat “ Vigilància i seguretat dels locals de la Conselleria de Mobilitat
i Ordenació del Territori”
Fets
1. El dia 23 de setembre de 2008, l’ òrgan de contractació va resoldre l’ inici del
procediment de contractació de referència :
- Procediment:

Obert
Negociat

x

Restringit
sense publicitat
amb publicitat x
Diàleg competitiu
Concurs de projectes

- Tramitació: Ordinària

x

Urgent

2. La Mesa ha realitzat la valoració de les ofertes d’ acord amb els criteris de
valoració que figuren als PCAP i Plecs de prescripcions Tècniques, i resulta
que la oferta més avantatjosa es la presentada per l’ empresa “MEVISA” a
favor de qui s’ ha realitzat la proposta d’ adjudicació provisional.
Fonaments de dret.
1. Els articles 135 i següents de la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de contractes
del sector públic i la seva normativa de desenvolupament.

Per tot això i en virtut de la competència que correspon a aquest òrgan de
contractació dict la següent
Resolució
Adjudicar provisionalment el contracte anomenat “ Vigilància i seguretat dels locals
de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori”

Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori

1.

A l’ empresa “MEVISA amb CIF a-07673304 per un import de 139.785,03
euros sense IVA, (22.365,60 euros corresponents a l’ IVA) que fan un import
total de 162.150,63 euros.

2.

Els criteris que s’ han seguit per determinar l’ adjudicació d’ aquest
contracte en favor de MEVISA. han sigut els que venen determinats a l’informe
emés per la Cap del servei de la Gestió Administrativa.
Aquesta resolució d’ adjudicació provisional es comunicarà a l’adjudicatari
provisional que haurà de presentar en el termini de 15 dies la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i qualsevol altres documents acreditatius
de la seva aptitud per a contractat o de la efectiva disposició dels mitjans que
s’ hagin compromesos a dedicar o adscriure a la execució del contracte d’
acord amb l’ article 53.2 que li reclami l’òrgan de contractació, així com
constituir la garantia que, en el seu cas sigui procedent.

3.

Notificar a tots els interessats en el procediment administratiu, la resolució
d’ adjudicació provisional.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar, en
el termini d’un mes, recurs potestatiu especial en matèria de contractació,
davant l’òrgan de contractació o davant la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la CAIB, d’acord amb el que es preveu a l’art. 66 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la CAIB. O
directament, en el termini de dos mesos, recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciós-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears, d’acord amb allò que disposa l’article 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa.

Palma, 2 de desembre de 2008
La secretària general

Joana A. Campomar Orell

