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

2713 Resolució batlia suspensió licitació contracte mini-tren turistic

RESOLUCIÓ  DE  BATLIA.-

* Assumpte:  Suspensió de la licitació i del termini de presentació de proposicions/ofertes  del contracte administratiu especial  del servei  de
transport temporal de persones denominat Mini-Tren turístic a la Platja de Muro.

Atès que en data 15 de març de 2017 (R.E. núm. 658) per l’entitat Carrilets  Turístics, SL, s’han presentat al·legacions contra els plecs de
condicions que han de regir l’esmentat contracte administratiu especial, el qual anunci de licitació fou publicat al BOIB núm. 28 de 7 de març
de 2017.

Atès que es consideren les al·legacions presentades d’entitat suficient  per a la suspensió de la licitació mentre es resolen les al·legacions
plantejades.

Aquesta Batlia, en virtut de les competències atribuïdes per l’article 188.3 del la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local 
de les Illes Balear,  per la present

R E S O L C:

1r.- Suspendre la licitació del contracte així com el termini de presentació de proposicions/ofertes del contracte administratiu especial  del
servei  de transport temporal de persones denominat Mini-Tren turístic a la Platja de Muro, mitjançant procediment obert, amb diversos
criteris d’adjudicació i tramitació ordinària, publicat al BOIB núm. 28 de 7 de març de 2017 (Expt. 5/2017).

2n.- Publicar la present resolució al perfil del contractant de la pàgina WEB de l’Ajuntament i al BOIB als efectes pertinents.

Ho mana i ho signa el Sr. Batle, Martí Fornés Carbonell, a Muro 16 de març de 2017, i el Secretari interí, en dóna fe.

 

                                          Davant meu,EL BATLE
                                                          El Secretari interí,

Martí Fornés Carbonell.                     Francisco Sabater Mulet.
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