Expedient de contractació: CONTR 2008 3505
Tipus de contracte: serveis
Objecte: actuacions de formació i direcció d'autoavaluacions mitjançant model CAF
en organitzacions de l'administració instrumental
Òrgan de contractació: Conseller de Presidència
Assumpte: resolució d’adjudicació provisional

FETS
1. En data 10 de juny de 2008 vaig resoldre iniciar l’expedient de contractació
l’objecte del qual és la prestació d’un servei consistent en la realització
d’actuacions de formació i direcció d’autoavaluacions mitjançant el model
CAF en organitzacions de l’administració instrumental del Govern de les Illes
Balears.
2. Efectuats els tràmits pertinents, en data 7 de juliol de 2008 es va aprovar
l’expedient, els plecs i l’autorització d’una despesa màxima de 64.960 euros,
amb càrrec a la partida pressupostària 11B01 112F01 64000 00 del projecte
d’inversió de caràcter immaterial “Implantació del II Pla Estratègic de Qualitat
del Serveis del Govern de les Illes Balears”.
3. Convidades les empreses proposades per la direcció general de Qualitat del
Servei, en data 11 de juliol finalitzat el termini de presentació de proposicions
s’han presentat les empreses: Site5 Consultoria de Gestión, Demini SL i Evalua.
4. Emès l’informe de negociació de la direcció general de Qualitat del Servei de
data 15 de juliol de 2008, i la proposta de la Unitat administrativa de
Contractació de 16 de juliol.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic.
2. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, per el qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
3. Decret 147/2000, de 10 novembre, sobre contractació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, i en virtut del que disposa l’article 64 de la Llei 3/2003 de 26 de
març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears,
RESOLC

Primer.- Adjudicar provisionalment l’expedient per la realització d’actuacions
de formació i direcció d’autoavaluacions mitjançant el model CAF en
organitzacions de l’administració instrumental del Govern de les Illes Balears a
l’empresa SITE5 Consultoria de Gestión, amb CIF B57298267 per un import
màxim de 44.240 euros sense IVA., set mil vuit-cents vuitanta-quatre amb
vuitanta (import corresponent a IVA) i un import total de cinquanta-una mil
tres-cents devuit euros amb quaranta cèntims.
Segon.- Establir que els termes i les condicions definitius del contracte són:
termini d’execució des de la formalització del contracte i com a màxim fins a
15 de desembre de 2008; adscripció, adscripció a l’execució del contracte dues
persones a dedicació total i set a dedicació parcial, millorar el contracte amb la
realització de 4 avaluacions i jornades de formació.
Tercer. Publicar aquesta adjudicació provisional al portal del contractant, i
comunicar-la a l’adjudicatari, per tal que presenti la documentació pertinent.
Quart.- Que es notifiqui a les empreses que han participat en la licitació.
Palma, 16 de juliol de 2008
El conseller de Presidència

Albert Moragues Gomila

