DECRET D’ALCALDIA
[firma]

Num. Decret/Data: 2018LLDA001246
12/04/2018
REF. EXP.:SUSPENSIÓ TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES DE SERVEI DE
CONTROL, RECAPTACIÓ DE MONEDA I MANTENIMENT DE PART DE LA MAQUINÀRIA
DE LES ZONES D’APARCCAMENT REGULAT (ZONES BLAVES)
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS

EXP. G112018000433 – 05/18 PO
Vist que la Junta de Govern Local de data 06/03/2018 va prendre l’acord
d’incoar expedient de contractació administrativa del servei de control,
recaptació de moneda i manteniment de part de la maquinària de les zones
d’aparcament regulat (ZONES BLAVES), i obrir la convocatòria
corresponent, a la vegada que aprovar els Plec de condicions econòmico
administratives i jurídiques, així com el plec de condicions tècniques,
reguladors del procediment obert per a l’adjudicació de l’esmentat contracte
de serveis.
Vist que en data 08/03/2018 es va remetre l’anunci de publicació de la
licitació al DOUE i es va iniciar el còmput del termini per a la presentació de
proposicions, que finalitzava el dia 17/04/2018.
Atès que durant el termini de presentación de pliques alguna de les
empreses interesades en la licitació han posat de manifest posibles errors
en alguna de les prescripcionsdel plec de condicions, es considera
convenient procedir a la suspensió de la licitació mentre no es resolguin
aquestes qüestions.
RESOLC:
PRIMER.- Suspendre el termini de presentació de proposicions del
procediment de licitació per a l'adjudicació del contracte administratiu del
servei de control, recaptació de moneda i manteniment de part de la
maquinària de les zones d’aparcament regulat (ZONES BLAVES), fins que es
pugui donar resposta a les sol·licituds d'aclariment i qüestions plantejades
fins el moment per les empreses interessades.
SEGON.- Procedir a la publicació urgent d'un anunci d'aquest resolució al
DOUE, BOP i perfil del contractant de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
Aquest document ha estat signat digitalment. Per verificar aquest document pot accedir al
portal de l’ajuntament www.lloret.org i introduir el següent codi de verificació a la secció “Validació de
documents electrònics”:

3061cf17-d3ff-41a8-b553-10cd95bcaa17

TERCER.- Ratificar aquesta resolució a la propera sessió de la Junta de
Govern Local que es celebri.
Així ho mana i signa,
[Firma01-01]

En dono fe,
[Firma02-01]

ROBERT RIBOT, ALBERT
Alcalde accidental

GARCIA JIMENEZ, RAFAEL
El secretari general
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