
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

ANUNCI en relació amb el procediment obert de la contractació relativa al concurs públic per a
l'arrendament d'un local per ubicar-hi la seu de l'Autoritat del Transport Metropolità (exp. C-7/2020).

Es fa públic que el Director general del consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità, consorci per a la
coordinació del sistema metropolità de transport públic de l'àrea de Barcelona, en data 13 de març de 2020, va
adoptar el següent acord:

 

“Primer.- Aprovar l'ampliació del termini de 5 dies hàbils per a la presentació d'ofertes per al concurs públic per
al procediment obert de la contractació relativa al “CONCURS PÚBLIC PER A L'ARRENDAMENT D'UN LOCAL PER
UBICAR-HI LA SEU DE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ”, amb número d'expedient C-7/2020.

Segon.- Aprovar el següent calendari de termini de presentacions i d'obertura de pliques:

 

“-9 Termini de presentació

El termini de presentació de les proposicions comprèn des de l'endemà de la data de publicació de la
convocatòria al DOGC fins al dia 20 de març de 2020, ambdós inclosos, i dins l'horari i en la forma que s'indica
en la clàusula 10 del plec de clàusules administratives. Fora d'aquest termini no s'admeten proposicions.

-10 Obertura de pliques (sobre B)

Entitat: Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

Domicili: C/ Muntaner, 315-321 (08021) Barcelona

Data: 27 de març de 2020.

Hora: 10:30 hores.

L'obertura del sobre B “Documentació locals oferts” és pública i la du a terme la Mesa de Contractació del
concurs.

-11 Obertura de pliques (sobre C)

Entitat: Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

Domicili: C/ Muntaner, 315-321 (08021) Barcelona

Data: 3 d'abril de 2020.

Hora: 12:00 hores.

L'obertura de les proposicions econòmiques (sobre C) és pública i la du a terme la Mesa de Contractació del
concurs.”

 

Tercer.- Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fer-ne difusió a través de la
pàgina web de l'ATM (www.atm.cat).”
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Barcelona, 13 de març de 2020

 

Pere Torres Grau

Director general
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