Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Secretaria General

RESOLUCIÓ d’ampliació del termini de licitació d’un expedient de subministrament
Antecedents
1. En data 18 de desembre de 2018, s’aprova l’expedient de contractació del
subministrament de cartutxeria diversa per a la Direcció General de la Policia i per
a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, distribuït en 2 lots, per a l’any 2019,
(exp. IT-2018-1042).
En la mateixa resolució s’aproven els plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques i s’acorda l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. En dates 22 de desembre de 2018 i 8 de gener de 2019, es publica la licitació als
Diari Oficial de la Unió Europea i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
respectivament. El termini per a la presentació de proposicions finalitza el proper
dia 18 de febrer de 2019.
3. En data 4 de febrer de 2019 el sub-director general d’Administració i Serveis de la
Direcció General de la Policia, proposa l’ampliació del termini de presentació
d’ofertes perquè en el procediment es demana la presentació de mostres als
possibles licitadors i, aquestes, estan sotmeses a forts controls administratius tant
de fabricació com de transport.
4. Diverses empreses licitadores han comunicat la dificultat de presentar-les dins del
termini de licitació inicialment establert degut a aquestes dificultats administratives.
Consideracions jurídiques
I. D’acord amb el que disposa l’article 136 de la Llei 9/2018, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, pel que fa als terminis de presentació de les sol.licituds
de participació i de les proposicions.
II. En virtut de la competència que m'atribueix el Decret 96/2001, de 20 de març, sobre
organització i competències per a la contractació dels subministraments i dels seus
serveis complementaris, relacionats o derivats dins l'Administració de la Generalitat i
altres organismes públics.
Resolc
1. Acordar que s’ampliï el termini de presentació de proposicions en 15 dies naturals,
fins a les 12:00 hores del dia 11 de març de 2019.
2. Publicar l’ampliació del termini a la Plataforma de contractació, al Diari Oficial de la
Unió Europea i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El secretari general

Brauli Duart i Llinares
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