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Expedient de contractació núm. 2018.04
Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les
entitats locals de Catalunya

ANUNCI D’AJORNAMENT DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’OBERTURA DEL SOBRE A
En virtut del present, es fa públic que en data 14 de gener de 2020, va tenir entrada davant el
Registre General d’aquest Consorci, mitjançant la plataforma EACAT, la presentació d’un recurs
especial en matèria de contractació amb número de referència N-2019-016, interposat a
instància de l’empresa “TENAX INTERNATIONAL SRL”, contra el plec de prescripcions tècniques
que regeixen l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i
de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. Núm.
2018.04) i, en concret, al que afecta als lots 2 i 44.
Que, mitjançant l’esmentat recurs, se sol·licita també que sigui adoptada una mesura
provisional consistent en la suspensió del procediment de contractació de referència.
Que, d’acord amb l’article 49.4 de la LCSP, la suspensió del procediment que pugui acordar-se
cautelarment no afectarà al termini concedit per a la presentació d’ofertes o proposicions dels
interessats.
Que, en base a l’exposat amb anterioritat i com a mesura cautelar, adoptada per resolució de
Presidència núm. 08/2020, queda ajornada la sessió de la mesa de contractació d’obertura del
Sobre A, prevista pel dia 22 de gener de 2020, a les 16h. Oportunament, es publicarà un anunci
al perfil de contractant del Consorci amb les noves dates i hores d’obertura dels corresponents
sobres.

Barcelona, 17 de gener de 2020
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