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BOIB

Num. 88

Entitat: Conselleria d’Educació i Cultura
Domicili: C/ d’Alfons el Magnànim, 29, 3r
Localitat: Palma
Data i hora: es comunicarà el dia i l’hora mitjançant telèfon, fax o qualsevol altre mitjà que es consideri adient.

14-06-2011

c) Adjudicatari: .
d) Butlletí o Diari Oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
Publicat en el BOIB del dia 6 de abril de 2011
3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert

Palma, 8 de juny de 2011
La secretària general
Catalina Morell González

4.- Pressupost base de licitació o cànon d’explotació
Import: 375.173,34 euros
IVA (18%): 67.531,20 euros
Import total: 442.704,54 euros

—o—

5.- Declaració desert:
a) Data: 30 de maig de 2011
Import: 375.173,34 euros
IVA (18%): 67.531,20 euros
Import total: 442.704,54 euros

Num. 13014
Correcció d’errades advertides a l’Ordre del conseller
d’Educació i Cultura de 23 de maig de 2011 (BOIB núm. 81, de
2 de juny) per la qual s’estableix el calendari escolar del curs
2011-2012 per als centres docents no universitaris de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Maó, 6 de juny de 2011

Advertides les errades que a continuació s’indiquen i amb la finalitat d’esmenar-les, de conformitat amb el que estableix l’article 56 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, es procedeix a efectuar la correcció següent:

El director gerent de l’Àrea de Salut de Menorca
Antoni Gómez Arbona

—o—

Al paràgraf setè de l’article 3.4
Allà on diu:
‘L’Escola Superior d’Art Dramàtic inicia les activitats lectives el dia 19 de
setembre de 2011 i les finalitza el dia 15 de juny de 2012’.

Num. 12865
Anunci d’adjudicació del contracte de suministre d’equips de
radiofarmàcia i radioprotecció amb destí a l’Hospital
Universitari Son Espases

Ha de dir:
‘L’Escola Superior d’Art Dramàtic inicia les activitats lectives el dia 26 de
setembre de 2011 i les finalitza el dia 22 de juny de 2012’.

1.- Entitat adjudicadora.
a.- Organisme: Servei de Salut de les Illes Balears.
b.- Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació de l’IbSalut.
c.- Número d’ expedient: SSCC CA 10/11 bis.

A l’ Article 5
Allà on diu:
‘Les activitats docents corresponents als dies 23 de desembre de 2011 i 4
d’abril de 2012 es poden dur a terme en un únic període temporal, amb les
mateixes hores lectives, si aquesta decisió és adoptada per l’equip directiu, oït
el claustre de professors i el consell escolar, i s’inclou a la programació general
anual del centre. En cap cas no es poden suspendre els serveis complementaris’.

2.- Objecte del contracte:
a.- Tipus de contracte: Suministre.
b.- Descripció de l’objecte: Suministre d’equips de radiofarmàcia i radioprotecció amb destí a l’Hospital Universitari Son Espases
c.- Lots: si
d.- Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
3.- Tramitació, procediment i forma d’ adjudicació:
a.- Tramitació: Ordinària.
b.- Procediment: obert
c.- Forma: concurs.

Ha de dir:
‘Les activitats docents corresponents als dies 22 de desembre de 2011 i 4
d’abril de 2012 es poden dur a terme en un únic període temporal, amb les
mateixes hores lectives, si aquesta decisió és adoptada per l’equip directiu, oït
el claustre de professors i el consell escolar, i s’inclou a la programació general
anual del centre. En cap cas no es poden suspendre els serveis complementaris’.

4.- Pressupost base de licitació:
Import total: 100.000,00euros, IVA inclòs.

Palma, 3 de juny de 2011
5.- Adjudicació:
a.- Data: 27-05-2011
b.- Contractista:TECNOLOGÍAS ASOCIADAS TECNASA, SL.
c.- Nacionalitat: Espanyola
d.- Import adjudicació: 98.627,76 euros, IVA inclòs.

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—

Palma, 1 de junio de 2011

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

El director general del Servei de Salut
Per delegació (resolució de 10 de gener de 2008)
El secretari general,
Javier Clavero Gomila

Num. 12785
Anunci de l’òrgan de contractació de la gerència de l’Àrea de
Salut de Menorca pel que se declara desert el procediment públic
obert de vigilància i seguretat de l’hospital Mateu Orfila, de
Maó.

—o—

1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-salut)
b) Dependència que tramita l’expedient: Gerència de l’Àrea de Salut de
Menorca
c) Número d’expedient: MCASE 2010/20310
2.- Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Administratiu
b) Descripció de l’objecte: Servei de vigilància i seguretat

Num. 12936
Anunci d’adjudicació del procediment derivat de l’acord marc de
subministrament de material per a la incontinència d’orina
1.- Entitat adjudicadora.
a.- Organisme: Servei de Salut de les Illes Balears.
b.- Dependència que tramita l’expedient: Unitat de Contractació de l’IbSalut.

