
 
 
 
 

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
 
 
   
 
 
Anunci per a la licitació del contracte de subministrament per a la preparació, impressió i enquadernació d’una col.lecció de tres llibres sobre el 
repartiment de Mallorca després de la incorporació del nou territori a la Corona d’Aragó. 
1.-Entitat adjudicadora 
a) Organisme: Parlament de les Illes Balears. 
b) Núm. expedient: 5/2006 
2.-Objecte del contracte 
a) Descripció de l’objecte: preparació, impressió i enquadernació d’una col.lecció de tres llibres sobre el repartiment de Mallorca després de la 
incorporació del nou territori a la Corona d’Aragó. 
b) Termini de execució: 42 dies naturals següents a la firma del contracte. 
3.-Tramitació, procediment i forma d’adjudicació  
Ordinària  
Procediment Obert 
Forma: concurs. 
4.-Pressupost base de licitació: 123.500,00 €  
5.-Obtenció de documentació i informació 
Entitat: Edifici del Parlament de les Illes Balears. 
Domicili: carrer Palau Reial, núm. 8  
Localitat i codi postal: Palma, 07001. 
Telèfon: 971 228281  
Data límit d’obtenció de documentació i informació: Fins el darrer dia de presentació de proposicions. Dependència: Serveis Econòmics. Així 
mateix, haurà informació a la pàgina WEB del Parlament (www.parlamentib.es) a la Secció Publicacions/Altres. 
6.-Presentació de proposicions 
Lloc de presentació: Registre  del Parlament de les Illes Balears, carrer Palau Reial, núm. 8 de Palma. Des de les 9 hores fins a les 14 hores.  
Data límit de presentació: 
Quinze dies naturals a partir del següent a la data de publicació d’aquest anunci al BOIB (Butlleti Oficial de les Illes Balears) 
7.- Documents que han de presentar el licitadors: 
Els que figuren en el Plec de clàusules administratives. 
8.-Obertura de proposicions 
Tendrà lloc a la Seu del Parlament de les Illes Balears, carrer Conquistador, núm. 11 de Palma. 
Data i hora: S’avisarà oportunament mitjançant fax o telèfon. 
9.-  Despeses del anuncis 
Seran a càrrec de l’adjudicatari fins un màxim de 1.500,- €uros. 
 
     Palma,a  11 d’octubre de 2006     
            
     EL LLETRAT OFICIAL MAJOR, 
     Joan Ferrer i Cánaves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


