Atés el que disposa l'article 115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic.
Vist que el termini de presentació de propostes finalitza el dia 28 de novembre de 2021,
segons les bases de la convocatòria de la Consulta Preliminar al Mercat.

Esta Regidoria Delegada de l’Àrea de Política Econòmica, Sostenibilitat i Projectes
Europeus, fent ús de la competència que m'atorga la disposició addicional segona punt 1
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i d’acord amb el
Decret de l'Alcaldia núm. 1813/2019, de 18 de juny, de delegació de competències,
RESOL:
Primer. Ampliar el termini de recepció de propostes fins al dia 3 de desembre de 2021,
pels motius indicats en la part expositiva.
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Vist que amb la finalitat d'afavorir la concurrència de les empreses a la convocatòria es fa
necessari ampliar la data del referit termini de recepció de propostes, es considera adient
fixar la data de finalització del mateix al dia 3 de desembre de 2021.

Número: 2021-3516 Data: 25/11/2021

Atés que segons l'apartat 5.3 de les dites bases el termini de presentació de propostes
podrà ser ampliat, la qual cosa es comunicarà a tots els que hagen participat fins al
moment en la consulta a través de l’adreça de correu electrònic proporcionada, i es farà
públic al perfil del contractant.

Segon. Publicar esta ampliació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic i en la
pàgina web dedicada a la Compra Pública d'Innovació de l'Ajuntament d'Ontinyent.
Tercer. Comunicar esta resolució a totes les empreses o entitats que hagen participat en
la consulta fins al moment.
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Vist l'expedient tramitat per a la convocatòria d'una consulta preliminar de mercat en el
marc de l'estratègia d'impuls de la compra pública d'innovació de l'Ajuntament d'Ontinyent.

