EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM.: CONTR 2009 0000005468
TIPUS DE CONTRATE: Subministraments
OBJETE: Contracte de subministrament Llibre Carta Nàutica Gabriel Vallseca 1439
ÒRGAN DE CONTRATACIÓ: DG d’Ordenació del Territori

Resolució de l’òrgan de contractació per la qual s’adjudica provisionalment el
contracte de Subministraments
Fets
1. El dia 8 de juny de 2009 l’òrgan de contractació va resoldre l’inici del
procediment de contractació de referència en el qual s’ha seguit:
a) Procediment:
Obert
Restringit
Negociat sense publicitat
X Negociat amb publicitat
Diàleg competitiu
Concurs de projectes

b) Tramitació:
X Ordinària
Urgent

2. L’òrgan competent ha valorat la oferta rebuda d’acord amb els criteris de
valoració que figuren en l’anunci de licitació i en el Plec de clàusules
administratives particulars, de la qual resulta que l’oferta econòmicament
més avantatjosa és la presentada per LUMEN ARTIS EDICIONES S.L.U., en
favor de la qual s’ha fet la proposta d’adjudicació provisional.

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 de subministraments Llibre Carta Nàutica
Gabriel Vallseca de 1439, a LUMEN ARTIS EDICIONES S.L.U , amb CIF B646618879,
per un import de 23.076,92 €, sense IVA (923,08 € corresponent a l’IVA) i un import
total de 24.000,00 €.
2.En el procediment negociat la condició definitiva d’ adjudicació provisional del
contracte ha sigut la raó tècnica i artística.
Aquesta resolució d’adjudicació provisional s’ha de comunicar a l’adjudicatari
provisional que haurà de presentar dins el termini de 15 dies hàbils, comptadors a
partir de l’ endemà de la publicació d’ aquesta adjudicació provisional al portal del
contractant, la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualssevol altres documents
acreditatius 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 de la Llei 30/2007, de contractes del sector Públic, que li
reclami l’òrgan de contractació, així com constituir la garantia que, en el seu cas,
sigui procedent.
3. Notificar aquesta resolució a les persones interessades en el procediment
administratiu.
Palma, 12 de juny de 2009
La secretària general
Joana A. Campomar Orell

