DECRET D’ALCALDIA
[firma]

Num. Decret/Data: 2016LLDA002898
09/11/2016
REF. EXP.:AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE
PROPOSICIONS
LICITACIÓ
PER
A
L'ADJUDICACIÓ
DEL
CONTRACTE
ADMINISTRATIU DE SERVEI CONSISTENT EN EL TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS
DE LLORET DE MAR
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS

EXP. G112016000607- 07/16 PO
En data 12/08/2016 es va dictar el Decret d’Alcaldia número 2000/2016,
mitjançant el qual es va suspendre el termini de presentació de proposicions
del procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte administratiu
del servei consistent en el transport urbà de viatgers de Lloret de Mar, fins
que es pogués donar resposta a les sol.licituds d’aclariment i qüestions
plantejades fins aquell moment per les empreses interessades.
L’esmentat Decret va ser ratificat per acord del Ple municipal de data
26/09/2016.
Per altra banda, el Ple municipal en sessió celebrada el dia 02/11/2016, en
resposta a les sol.licituds d’aclariments i qüestions plantejades per les
empreses interessades, va prendre l’acord de modificar algunes clàusules
del plec de condicions econòmico administratives i jurídiques i diverses
clàusules del plec de condicions tècniques reguladores del contracte de
servei del transport urbà de viatgers, a la vegada que va emplaçar a
l’Alcalde perquè procedís a aixecar la suspensió del termini de presentació
de proposicions.
Atès que l’acord plenari de data 02/11/2016 en el que es recullen totes les
modificacions introduïdes en els citats plecs ja ha estat inserit en el perfil
del contractant de l’Ajuntament i, així mateix, s’ha procedit a inserir també
una versió actualitzada dels plecs que incorpora les modificacions
realitzades.
RESOLC:
PRIMER.- Aixecar la suspensió del termini de presentació de proposicions
del procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte administratiu
del servei consistent en el transport urbà de viatgers de Lloret de Mar.
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SEGON.- Procedir a la publicació urgent d’un anunci d’aquesta resolució al
perfil del contractant de l’Ajuntament, al DOUE, BOE i BOP.
TERCER.- La represa del termini per a presentar proposicions començarà a
comptar a partir de l’endemà de la inserció de l’anunci en el DOUE. El
mateix dia en que es publiqui aquest anunci en el DOUE, s’inserirà en el
perfil del contractant de l’Ajuntament una nota informativa en la que es
comunicarà que a partir de l’endemà començarà a comptar el termini per a
presentar proposicions, termini que serà de 18 dies naturals (els dies que
restaven per a presentar proposicions quan aquest es va suspendre).

Així ho mana i signa,
[Firma01-01]

En dono fe,
[Firma02-01]

LORENTE ESTEPA, ANTONIO
JESUS
Alcalde accidental

GARCIA JIMENEZ, RAFAEL
El secretari general
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