núm.: CONTR 2008 4420
Tipus de contracte: OBRES

Resolució de l’òrgan de contractació per la qual s’adjudica provisionalment el contracte
d’obres adequació de la jardineria a diversos trams de l'eix Palma-Sant Llorenç .
Fets
1. El dia 27 de juny de 2008 el conseller d'Habitatge i Obres Públiques va resoldre
l’inici del procediment de contractació de referència en el qual s’ha seguit:
a) Procediment: Obert
b) Tramitació: Ordinària
2. La Mesa de contractació ha valorat les ofertes d’acord amb els criteris de valoració
que figuren en l’anunci de licitació/en el Plec de clàusules administratives
particulars/en el document descriptiu, de la qual resulta que l’oferta
econòmicament més avantatjosa és la de l’empresa INGENIERIA Y DISEÑO
TECNICO, SAU, en favor de la qual s’ha fet la proposta d’adjudicació provisional.
3. Vista la proposta de la Mesa de contractació d’exclusió de l'empresa BALEAR DE
SERVICIOS Y OBRAS SA.
Fonament de dret
L’article 135 i els concordants de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic, i la normativa de desplegament.
Atès tot això, dict la següent
Resolució
1. Adjudicar provisionalment el contracte d’obres adequació de la jardineria a diversos
trams de l'eix Palma-Sant Llorenç, a l’empresa INGENIERIA Y DISEÑO TECNICO, SAU ,
amb CIF A78847381, per un import base de dos-cents disset mil quatre-cents setanta-dos
euros amb cinquanta-quatre cèntims (217.472,54 €), mes el 16 % d’IVA trenta-quatre mil
set-cents noranta-cinc euros amb seixanta-un cèntims (34.795,61 €), i un import total de
dos-cents cinquanta-dos mil dos-cents seixanta-vuit euros amb quinze cèntims
(252.268,15 €), i un termini d’execució de 2 mesos.
2.Excloure a l' empresa BALEAR DE SERVICIOS Y OBRAS SA. pels motius següents:
Encara que s'ha presentat la sol·licitud de classificació, d'acord amb l'article 130.1.b) de
la LCSP es deu justificar que es disposa de la classificació exigida en el termini per a

l'esmena de deficiències u omissions en la documentació. Per tant, no s'acredita la
classificació requerida, que és la K-6-c.
Aquesta resolució d’adjudicació provisional s’ha de comunicar a l’adjudicatari provisional,
que haurà de presentar dins el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà a la
data de la publicació d’aquesta resolució al perfil del contractant, la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i qualsevol altre document acreditatiu de la seva aptitud per contractar o
de l’efectiva disposició dels mitjans que s’haguessin compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte conforme a l’article 53.2 que li reclami l’òrgan de contractació, així
com constituir la garantia que, en el seu cas, sigui procedent.
4. Notificar aquesta resolució a les persones interessades en el procediment administratiu.
Palma, 24 de setembre de 2008
El conseller
Per delegació de signatura
(Resolució del conseller d'Habitatge i Obres Públiques
BOIB 120 07-08-2007)

La secretària general
Teresa Mt.-Hueso Ferrer

