EXCMO. CONCELLO DA ESTRADA
PONTEVEDRA

---Documento: ACLARACIÓN SOBRE O ANUNCIO APARECIDO O 26 DE NOVEMBRO DE 2009 RELATIVO Á
ADXUDICACIÓN PROVISIONAL POR ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA 23 DE NOVEMBRO DE 2009.
---Contrato: SUBMINISTROS DE “RETROEXCAVADORA CON ACOPLE PARA MINICARGADORA DE RODAS CON
CAZOESTÁNDAR E JOYESTIKS HIDRÁULICO”.
---Data de inicio da publicación deste documento no perfil do contratante: 2 DE DECEMBRO DE 2009

Con data de 26 de novembro de 2009 foi obxecto de publicación no Perfil do contratante o
Acordo da Xunta de Goberno Local de 23 de novembro de 2009 polo que se aprobou a
adxudicación provisional do contrato de subministro de “retroexcavadora con acople para
minicargadora con cazo estándar e joystick hidráulico”.
Apreciados dous erros no devandito Acordo, corrixíronse na Xunta de Goberno Local de 30 de
novembro de 2009. Os erros eran:
-pedíase ó adxudicatario provisional que aportara “certificación acreditativa de estar dado de alta
no Imposto sobre Actividades económicas no epígrafe/s correspondente/s, no ámbito municipal,
provisional ou nacional”; cando debería dicir: “no ámbito municipal, provincial ou nacional”.
-en canto ó prazo para que o licitador aportase toda a documentación requirida e, para que se
puidera producir, no seu caso, a adxudicación definitiva, sinalábanse “10 días hábiles a contar
dende o día seguinte á publicación da adxudicación provisional no Perfil do contratante”; cando
debería dicir: “15 días hábiles a contar dende o día seguinte á publicación da adxudicación
provisional no Perfil do contratante”.
Así pois, por medio deste anuncio comunícase que o prazo para aporta-la documentación
requirida e para que se poida producir, no seu caso, a adxudicación definitiva, é de 15 días dende a
publicación da adxudicación provisional. Tendo en conta que tal publicación se produciu o pasado
26 de novembro, o devandito prazo remata, polo tanto, o 16 de decembro de 2009.

A Estrada 2 de decembro de 2009
O ALCALDE

Asdo. José A. Dono López.

