
 
Parlament de les Illes Balears 

 
 

PUBLICAT AL BOIB NÚM. 64 DE 28 D’ABRIL DE 2011. 
 
 
Anunci per a la licitació mitjançant procediment obert, d’un subministrament per a la substitució del sistema de conferències i votacions de la sala de 
plens del parlament de les Illes Balears.   
 
1.- Entitat adjudicadora 
Organisme: Parlament de les Illes Balears. 
Núm. expedient: 2/2011 
Perfil del contractant: www.parlamentib.es 
  
2.- Objecte del contracte 
Substitució del sistema de conferències i votacions de la sala de plens del Parlament de les Illes Balears. 
 
3.- Tramitació, procediment i criteris 
- Tramitació: ordinària 
- Procediment: obert 
- Criteris d’adjudicació: 
 
1.- Oferta econòmica: 40 % 
2.- Oferta del manteniment a posteriori: 15 % 
3.- Millores al projecte valorades: 20% 
4.- Reducció de terminis de muntatge i de resposta d’intervenció d’avaries: 15 % 
5.- Formació addicional de personal i suport: 10 % 

 
4.- Termini d’execució i lloc d’execució: 
- Termini: 45 dies naturals des de la signatura del contracte. 
- Lloc d’execució: Parlament de les Illes Balears, carrer Conqueridor, núm. 11. 
- Possibilitat de pròrroga: no 
    
5.- Pressupost base de licitació  
- Import sense IVA: 183.370,77.- € 
- IVA: 33.006,74.- € 
- Import total: 216.377,51.- € 

 
6.- Garantia: 
Garantia provisional: eximida. 
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs).  
 
7.- 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) 
 
8.- 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 des del següent al de la publicació de l’anunci de licitació al BOIB (article 143.2 LCSP). 
c) Documentació a presentar: l’establerta al plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquesta contractació. 
d) Admissió de variants: no. 
  
9.- Obertura de proposicions: 
Tendra 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. 
 
10.- Despeses dels anuncis 
Seran a càrrec de l’adjudicatari. 
 
A la seu del Parlament, 13 d’abril de 2011. 
 
El Lletrat Oficial Major, 
 
 
Lluís Isern i Estela 


