
(EXPTE.302/2017)
ANUNCIO 

Asto.- PRÓRROGA  DO  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  MANTEMENTO  E 
INSTALACIÓN DOS SISTEMAS DE ALARMA E PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN 
VEHICULOS MUNICIPAIS E EDIFICIOS DEPENDENTES DO CONCELLO DE BUEU.  

A Xunta de goberno local do concello de Bueu (XGL), na sesión celebrada o pasado 16 de 
abril  de  2018,  considerando  as  atribucións  en  materia  de  contratación  contidas  na 
Disposición adicional 2ª do  TRLCSP  e delegadas na Xunta de Goberno Local mediante 
resolución de alcaldía núm. 583/15 de 17.06.15, e de acordo coa cláusula II dos PCAP 
rexedores do procedemento, acordou entre outros o seguinte:

1º .-  Prorrogar  o  contrato  administrativo  do  “SERVIZO  DE MANTEMENTO E 
INSTALACIÓN DOS SISTEMAS DE ALARMA E PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
EN  VEHÍCULOS  MUNICIPAIS  E  EDIFICIOS  DEPENDENTES  DO  CONCELLO  DE 
BUEU”celebrado entre o concello de Bueu e LIMPERGAL S.L CIF. B27141159 e 
formalizado en documento administrativo asinado o 12.05.2016 (incorporado 
ao  libro  electrónico  de  contratos  do  concello  en  data  19.10.2017  co 
núm.2017/0007  (CSV: 77ZD2R4MFTZJZAFS3ZGGTXNZJ)  polo  período  dunha 
anualidade  contado  a  partir  da  data  de  expiración  da  duración  inicial  do 
contrato (13.05.2018),segundo o establecido na cláusula  terceira do contrato, 
que deriva do establecido na cláusula II dos PCAP reguladores do contrato de 
referencia.

O que se publica para xeral coñecemento no perfil de contratante do concello de Bueu 
(Plataforma  de  contratos  do  Estado/enlace  a  través  da  páxina  web  do  concello)  e  no 
taboleiro de anuncios electrónico do concello de Bueu (acceso a través da sede electrónica), 
en aplicación do artigo 53 do TRLCSP e co obxecto de dar cumprimento ás esixencias de 
publicidade previstas en materia de contratación pública. 

Pode   consultar  o  texto  íntegro  do  acordo  referenciado  a  través  da  descarga  dun 
certificado do mesmo, mediante a introdución na sede electrónica do concello de Bueu 
(https://sedelectronicabueu.gal)  do  código  seguro  de  validación: 
64MMF3KZWJCW652WYR22AP3T6.

(DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE AO MARXE)
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