17256

BOCAIB

Núm. 145

CONSELLERIA D'AGRICULTURA COMERÇ I INDÚSTRIA
Núm. 21748
Correcció d’errors de la Resolució 3/97, de tretze de gener de 1994,
del ple del Consell Regulador de la Denominació Especifica
“Sobrassada de Mallorca” Per la qual s’autoritza la substitució de
la utilització de les etiquetes del Consell Regulador per la impressió
del seu emblema en les etiquetes de les firmes.
Atès que s’ha advertit un error en la publicació de la Resolució 3/94, de
tretze de gener de 1994, del Ple del Consell Regulador de la Denominació
Específica “Sobrassada de Mallorca” per la qual s’autoritza la substitució de la
utilització de les etiquetes del Consell Regulador per la impressió del seu emblema
en les etiquetes de les firmes, (BOCAIB núm. 84 de 05-07-97), s’efectua la
rectificació oportuna:
A la pàgina 10752, en el punt tercer,
On diu: ….quan les firmes disposin d’etiquetes numerades.
Ha de dir: … quan les firmes disposin d’etiquetes.
A la pàgina 10752, en el punt quint,
On diu: …en relació a les etiquetes numerades.
Ha de dir: …… en relació a les etiquetes.
Palma, 5 de novembre de 1997,
EL SECRETARI GENERAL TÈCNIC,
Carlos Gutiérrez González
— o —Núm. 21749
Correcció d’errors de l’ordre conjunta dels Consellers
d’Agricultura, Comerç I Indústria, i de la Funció Pública i Interior, de dia 28 de juliol de 1997, per la qual s’aprova l’atribució
de funcions als llocs de treball de la Conselleria d’Agricultura,
Comerç I Indústria.
Atès que s’ha advertit un error en la publicació de l’Ordre conjunta dels
consellers d’Agricultura, Comerç i Indústria, i de la Funció Pública i Interior, de
28 de juliol de 1997, (BOCAIB núm. 127 d’11-10-97), s’efectua la rectificació
oportuna.
A l’annex (estructura orgànica de la Conselleria d’Agricultura, Comerç i
Indústria) article 6 punt 6
A la pàgina 14936,
On diu: Secció V: inspecció oficial veterinària.
Ha de dir: Secció V: Sanitat animal i inspecció oficial veterinària.
Palma, 4 de novembre de 1997.
EL CONSELLER D’AGRICULTURA,
COMERÇ I INDÚSTRIA
Josep Juan i Cardona
— o —-

4.- Anuncis
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, ORDENACIÓ DEL
TERRITORI I LITORAL
Núm. 21393
Anunci per a la licitació del contracte d’assitència tècnica “anàlisis
d’agitació a l’interior del Port d’Andratx”
1.- ENTITAT ADJUDICATÀRIA
a) Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i
Litoral.
b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat Administrativa de
Contractació.
c) Número d’expedient: 308/97
2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
a) Descripció de l’objecte del contracte: assitència tècnica analisis
d’agitació a l’interior del port d’Andratx

22-11-1997

b) Termini d’execució: 4 mesos
3.- TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ
a) Tramitació: ordinari
b) Procediment: obert
c) Forma: concurs
4.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Import total 3.750.000,- pessetes
5.- GARANTIES
Provisional: 2 per 100 del pressupost del contracte (75.000,- pessetes)
Definitiva: 4 per 100 del pressupost del contracte (150.000,- pessetes)
6.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
Grup: no s’exigeix
Subgrup: no s’exigeix
Categoria: no s’exigeix
7.- OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ
a) Entitat: Servei de Ports
b) Domicili: Carrer Alfredo Bonet, 6
c) Localitat i codi postal: Palma, 07003
d)Telèfon: 290100
e) Telefax: 290116
8.- PRESENTACIÓ D’OFERTES O DE LES SOL.LICITUDS DE
PARTICIPACIÓ
a) Data límit de presentació: fins a les 12 hores del vint-i-setè dia natural
al següent al de la publicació del present anunci.
b) Documentació a presentar:
1.- Escriptura o acta de constitució o modificació de l’empresa licitadora,
degudament adaptada a la llei i inscrita en el Registre Mercantil, si es tracta d’una
persona jurídica.
2.- Si és un empresari individual, haurà d’acreditar documentalment que
disposa d’una organització amb elements personals i materials afectats de manera
permanent a tal empresa.
3.- DNI de la persona que tengui poder suficient per obligar-se en nom de
la seva empresa en relació amb aquest contracte, mitjançant la seva firma.
4.- En els casos en què es tracti d’una persona jurídica o, tot i ser
individual, que no firmi la proposició econòmica el titular registral de l’empresa,
haurà també d’incloure’s escriptura d’apoderament degudament inscrita en el
Registre Mercantil a favor de la persona que ostenti poder suficient per contractar
amb l’Administració en aquest contracte, validad per l’Assesoria Jurídica de la
Presidència de la CAIB.
5.- Certificat emès per la Tresoreria general de la Seguretat Social que es
troba al corrent de les seves obligacions davant aquesta, que s’estableix en el nou
Reial Decret 390/1996, d’1 de març, de desenvolupament parcial de l’LCAP 13/
1995.
6.- Certificació administrativa emesa per l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària que es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries davant aquesta.
A més, s’haurà de presentar l’alta o el darrer rebut de l’IAE, quan
l’empresa dugui a terme activitats subjectes a aquest impost, tal como s’estableix
en el nou Reial Decret 390/1996.
7.- Serà necessari que el licitador es trobi al corrent de les seves obligacions
tributàries davant l’Administració de la CAIB, en el sentit que descriu el recent
Reial Decret 390/1996.
D’acord amb el que disposa a l’article 3 del Decret 13/1997, de 23 de
gener, relatiu a l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries envers
la CAIB en els procediments de contractació que aquesta tramiti, es fa constar que:
- Per acreditar que estan al corrent de les obligacions tributàries amb
aquesta Comunitat, podran sol.licitar a la Conselleria d’Economia i Hisenda, la
certificació que ho acrediti, la qual expedirà en el termini de 20 dies naturals,
restant-hi a disposició de l’interessat o trametent-se a la UAC que indiqui el
sol.licitant segons opció marcada a la pròpia sol.licitud. Aquesta certificació
s’ajustarà a les previsions contingudes a l’article 10 del Reial Decret 390/96 quant
als seus afectes, contingut i validesa.
- Això no obstant, les UAC, duran a terme l’activitat de comprovació
prevista a l’article i, d’ofici, expediran els certificats per tal que resti constància
d’aquesta comprovació, certificats que, també d’ofici aportaran a la mesa que

