
 

 

DECRET.-  Vista la licitació en curs de l’expedient  “Adquisición de vestuario para el  
cuerpo de la Policia Local de Eivissa”, aprovat  mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 
1743-2014 de data 24 de setembre de 2014, l’anunci de licitació del qual es va remetre 
al DOUE en data 17 d'octubre de 2014. 

Atesa la impossibilitat de publicar al BOE amb quinze dies d’antelació respecte el dia 
en que finalitza el termini per presentar proposicions.

Vist l'informe jurídic emès per la tècnic en data 17 de novembre de 2014 en relació a 
l'ampliació de termini per presentar proposicions a la licitació de l'expedient núm. 3/14 
“Adquisición de vestuario para el cuerpo de la Policia Local de Eivissa”. 

En virtut  de l'establert  en el  primer  apartat  de la  Disposició final  tercera  del  Reial  
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), en l'article 49 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment 
administratiu comú (LRJAP-PAC) i en els articles 1, 139, 143 i 159 del TRLCSP. 

RESOLC

PRIMER.- Ampliar el termini per presentar proposicions en vint-i-cinc dies naturals per 
tal de respectar el termini de quinze dies antelació de la publicació del BOE, d’acord 
amb el previst a l'article 159.1 in fine del Real Decret 3/2011, de 14 de novembre, pel 
que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic

TERCER.- Ordenar la publicació de l'ampliació del termini per presentar proposicions 
al DOUE i al perfil del contractant, d’acord als articles 53.2 i 142 del TRLCSP i en 
l’article  75.2  del  Reial  Decret  1098/2001,  de 12 d’octubre,  pel  que  s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Eivissa.

   En don fe,

LA REGIDORA DELEGADA   EL SECRETARI ACCTAL
(document signat electrònicament al marge)(document signat electrònicament al marge)
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