Expedient de contractació: CONTR 2008 3505
Objecte: Servei per dur a terme actuacions de formació i
direcció d’avaluacions mitjançant model CAF en organització
de l’Administració Instrumental del Govern de les Illes Balears

SITE 5 Consultoria de Gestión
Sr. Juan Ochogavia Colom
Archiduque Luís Salvador, 61
07004 Palma de Mallorca

Assumpte: Notificació adjudicació provisional a l’adjudicatari
Per resolució de data 16 de juliol de 2008 del conseller de Presidència, que
s’adjunta, se us ha adjudicat provisionalment el contracte de referència per un
import màxim de 44.240 euros IVA exclòs.
En conseqüència, i en el termini de quinze dies hàbils des de avui, data de la
publicació d’aquesta resolució al perfil del contractant, haureu de lliurar a la
Unitat Administrativa de Contractació i d’acord amb el punt 17 i 18 dels plecs
de clàusules administratives i una vegada examinada la documentació
presentada per participar en la licitació, la documentació que es relaciona:
1. Resguard de garantia definitiva corresponent al 5% del import
d’adjudicació, es a dir la quantitat de 2.212 euros. Aquesta garantia
l'haureu de dipositar a la Direcció General del Tresor i Política Financera
de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, sita al Carrer Palau
Reial 17 per qualsevol de les formes previstes a l’article 84 de la Llei de
contractes del Sector Públic, LCSP.
2. Certificat d’estar al corrent d’obligacions amb la CAIB, aquest
document serà lliurat per aquesta Unitat Administrativa d’ofici.
Una vegada complits i en un termini màxim de 10 dies hàbils es procedirà a
elevar a l’òrgan de contractació la adjudicació definitiva; i una vegada
transcorreguts aquest termini es formalitzarà el document contractual.
Així mateix, si per causes imputables al contractista no es pogués formalitzar el
contracte dins aquest termini, l'òrgan de contractació podrà acordar-ne la
resolució del mateix, seguint a tal efecte el procediment establert.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar
recurs potestatiu especial en matèria de contractació, 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. Aquest recurs es pot interposar davant l’òrgan de

contractació o davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la
CAIB en el termini d'un mes.
O directament, recurs contenciós administratiu davant de la Sala ContenciòsAdministrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini
de dos mesos, d’ acord amb allò que disposa l’article 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa- administrativa.
Els terminis començaran a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta
notificació. D'acord amb el que disposa l'article 58.2 de la Llei 30/1992,
podeu exercitar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
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La cap de negociat de la UAC
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