Número d’expedient: 2022/059 (7/2022/43)
ANUNCI
En data 9 de juny de 2022 es va remetre al DOUE anunci licitació del Contracte de
subministrament mixt per a l’execució del projecte executiu de instal·lació de cameres
de control als eixos principals i secundaris d’accés a la illa de vianants de Granollers
(amb referència 2022-087417), mitjançant procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada i tramitació ordinària.
El citat anunci va ser publicat al DOUE el dia 14 de juny de 2022 i al Perfil del Contractant el
dia 10 de juny de 2022.
El termini de recepció d’ofertes finalitzava el dia 11 de juliol de 2022 a les 14.00 hores.
En data 8 de juliol de 2022, mitjançant resolució per avocació de la Junta de Govern Local a
l’alcaldia nº E-5908/2022, es va suspendre la licitació del contracte de subministrament mixt de
les càmeres de control als eixos principals i secundaris d'accés a l'illa de vianants de Granollers
(obra 12/22) així com el termini de presentació d’ofertes de la mateixa amb la finalitat d’estudiar
detingudament la qüestió plantejada .
El citat anunci va ser enviat al DOUE
Contractant el dia 8 de juliol de 2022.

el dia 11 de juliol de 2022 i publicat al Perfil del

En data 11 de juliol de 2022, mitjançant resolució per avocació de la Junta de Govern Local a
l’alcaldia nº E-5976/2022, s’aprova la modificació del Plec de Prescripcions Tècniques de la
licitació de l’esmentat contracte a la vegada que s’amplia el termini de presentació de propostes
en 15 dies naturals mes.
Per tot l’exposat, es considera necessària l’ampliació del termini de recepció d’ofertes i, es
proposa com a nova data de recepció d’ofertes el dia:
28 de juliol de 2022 a les 14.00 hores
i s’envia correcció anunci DOUE amb referència 2022-105977 amb data 12 de juliol de 2022.
El que es fa públic per a general coneixement.
La directora del servei de Contractació i Compres
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