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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT DE PALMA

6705 Secció de contractació. Anunci de rectificació d'anunci de licitació ja publicat del servei de
manteniment i conservació de les instal·lacions de regulació, control i gestió de la mobilitat del
municipi de palma, supervisió i control d’execució i qualitat, i vigilància de sistemes (3 lots). Exp.
2017-010-A

 de rectificació de l’anunci de  publicat al BOIB núm. 49 de dia 25.04.2017 i núm. edicte 4031, rectificat per l’anunciANUNCI LICITACIÓ
publicat al BOIB núm 70 de dia 8 de juny de 2017  í núm. edicte 6033, del contracte del SERVEI DE MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ, CONTROL I GESTIÓ DE LA MOBILITAT DEL MUNICIPI
DE PALMA, SUPERVISIÓ I CONTROL D’EXECUCIÓ I QUALITAT, I VIGILÀNCIA DE SISTEMES (3 LOTS).

Per Providència de Batlia de data 13 de juny de 2017,  el termini de licitació s’amplia novament ja que, per errada material, no es va publicar
íntegrament tota la documentació corresponent a les prescripcions tècniques del LOTE 1, ni al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de
Palma ni a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

El nou termini de licitació finalitza el 4 d’agost de 2017 a les 14:00 hores i l’obertura pública de les proposicions es celebrarà el dia 11 de
setembre de 2017 a les 9:00 hores

 

Palma, a 16 de juny de 2017

El cap de departament d’Interior
p.d. Decret de batlia núm. 3000 de 26 febrer de 2014

publicat al BOIB núm. 30, de 4 de març de 2014
Juan Carlos Sastre Sastre
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