
    PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
 
 
Anunci per a la licitació mitjançant procediment obert, d’un contracte de servei de Seguretat i Vigilància als dos edificis del Parlament de les Illes 
Balears, situats al carrer Conqueridor, núm. 11 i al carrer Palau Reial, núm. 8  de Palma.   
 
1.- Entitat adjudicadora 
Organisme: Parlament de les Illes Balears. 
Núm. expedient: 4/2008 
Perfil del contractant: www.parlamentib.es 
  
2.- Objecte del contracte 
Servei de Seguretat i Vigilància als dos edificis del Parlament de les Illes Balears, situats al carrer Conquistador, núm. 11 i al carrer Palau Reial, núm. 
8 de Palma. 
 
3.- Tramitació, procediment i criteris 
- Tramitació: ordinària 
- Procediment: obert 
- Criteris d’adjudicació: 
 
1.- Oferta econòmica: 40 % 
2.- Metodologia: 40 % 
3.- Borsa d’hores sense cost: 10 % 
4.- Millores: 10 % 

 
4.- Termini d’execució i lloc d’execució: 
- Termini: dos anys. 
- Lloc d’execució: Parlament de les Illes Balears, carrer Conqueridor, núm. 11 i carrer Palau Reial, núm. 8 de Palma. 
- Possibilitat de pròrroga: sí, amb un màxim de dos anys. 
    
5.- Pressupost base de licitació  
- Import sense IVA: 422.413,80 € 
- IVA:  67.586,20 € 
- Import total: 490.000,00.- € 

 
6.- Garantia: 
Garantia provisional: eximida. 
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs).  
 
7.- Requisits específics del contractista:  
Classificació: grup M subgrup 2 categoria b 
Tipus d’activitat: servei de guardes de seguretat 
  
8.- Obtenció de documentació i informació: 
a) Entitat: serveis econòmics del Parlament de les Illes Balears. 
b) Domicili: carrer Palau Reial, núm. 8 
c) Localitat: Palma CP. 07001 
d) Telèfon: 971228281 
e) Fax: 971718201 
f) www.parlamentib.es (secció publicacions/altres) 
 
9.- Presentació de les ofertes: 
a) Lloc de presentació: registre de l’Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears, carrer Palau Reial,  núm. 8 de Palma, des de les nou a les 
catorze hores. 
b) Data límit de presentació: quinze dies naturals a partir del següent de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
c) Documentació a presentar: l’establerta al plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquesta contractació. 
d) Admissió de variants: no. 
  
10.- 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. 
 
11.- Despeses dels anuncis 
Seran a càrrec de l’adjudicatari. 
 
A la seu del Parlament, 29 d’octubre de 2008. 
 
El Lletrat Oficial Major, 
Lluís Isern i Estela 


