
 

 
ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT 
PER L’EQUIPAMENT DEL CENTRE D’ESTADES DIÜRNES EN LA SEVA 
FASE 5 A SES SALINES MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT.  
 
Vist que mitjançant decret de Batllia de data trenta de desembre de dos mil 
nou, es va adjudicar provisionalment a favor de ESPAIS INTEGRALS BALEAR 
D’OFICINES,S.L., el contracte de subministrament del centre d’estades diürnes 
en la seva fase 5 a Ses Salines, pel preu de trenta set mil cinc-cents vuitanta 
un euros amb vuitanta dos cèntims (37.581,82€) IVA exclòs, i 43.594,91 € amb 
IVA. 
 
Vist que amb data quatre de gener de dos mil deu, l’adjudicació provisional es 
va publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament de Ses Salines, i es va 
notificar a tots els licitadors presentats. 
 
Vist que l’adjudicatari en data 15 de gener de dos mil deu, va constituir garantia 
definitiva, mitjançant aval bancari  per import  de 2.179,74 euros. 
 
Examinat l’expedient, i de conformitat amb l’establert en l’article 135.4 i la 
Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic, la Batllia  acorda: 
 
1. Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de subministrament 
per l’equipament del centre d’estades diürnes en la seva fase 5 a Ses Salines,  
a l’empresa ESPAIS INTEGRALS BALEAR D’OFICINES S.L, pel preu de 
trenta set mil cinc-cents vuitanta un euros amb vuitanta dos cèntims 
(37.581,82€) IVA exclòs, i 43.594,91 € amb IVA i d’acord amb els plecs de 
clàusules i la proposta presentada, aprovada per acord de Batllia de data trenta 
de desembre de dos mil nou i publicada en el Perfil de contractant. 
2. Disposar la despesa a càrrec de la partida 625.00/121 corresponent al vigent  
pressupost . 
3. Notificar a ESPAIS INTEGRALS BALEAR D’OFICINES, S.L adjudicatària 
del contracte, el present acord i citar-la per a la signatura del contracte dintre 
del termini de deu dies hàbils a comptar de la notificació. 
4. Publicar l’adjudicació definitiva del contracte d’obres en el Perfil de 
contractant, i publicar l’anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
Ses Salines, 18 de gener de 2010. 
 
       El Batlle-President,  
      
       Sebastià Burguera Burguera 
 
 



 


