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

12060 Secció de contractació. Anunci de renunciar a la licitació del Servei d’infraestructures de sistemes
informàtics de l’Ajuntament de Palma i dels seus ens dependents als que presti servei.
Exp.2015-013-A

La Junta de Govern de dia 15 de juliol de 2015 acordà el següent: “1r.- Renunciar a la licitació del     SERVEI D’INFRAESTRUCTURES
DE  SISTEMES  INFORMÀTICS  DE  L’AJUNTAMENT  DE  PALMA  I  DELS  SEUS  ENS  DEPENDENTS  ALS  QUE  PRESTI

, vist l’informe tècnic del responsable de Sistemes, Suport Tècnic i Seguretat IT, del dia 15 de juliol de 2015, el qual, reunida laSERVEI
comissió tècnica , aconsella aturar la licitació per realitzar una valoració global de totes les  necessitats reals informàtiques de l’ajuntament i
per què s’ha plantejat la conveniència de licitar totes les necessitats informàtiques de l’ajuntament: aplicacions, sistemes, subministraments,
suport i resta de serveis relacionats amb la matèria. 2n.- Ordenar a l’Àrea d’Economia, Hisenda i Innovació, que nomeni l’equip de treball
necessari per dur a terme la redacció dels nous plecs tècnics i administratius de la licitació. 3r.- publicar aquest acord de renuncia a la licitació
en el perfil del contractant, DOUE, BOE i BOIB per a general coneixement.”

Aquest anunci deixa sense efectes l’anunci de licitació publicat en el BOIB núm. 83 de 4 de juny de 2015 i l’anunci d’ampliació de termini
publicat en el BOIB núm. 100 de dia 7 de juliol de 2015.

Palma, a 20 de juliol  de 2015

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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