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CORRECCIÓN DE ERROSCORRECCIÓN DE ERROSCORRECCIÓN DE ERROSCORRECCIÓN DE ERROS    

    

Nesto Concello tramítase expediente de contratación, por procedemento aberto e tramitación 

urxente, para o subministro de mobiliario con destino ás instalacións do mercado de abastos, 

financiado con cargo ó Fondo Estatal para o Emprego e a Sostenibilidade Local. 

 

Publicado anuncios de licitación no Diario Oficial de Galicia nº 233 do 3 de decembro de 2010 

e no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, nº 234 do 7 de decembro de 2010, e 

publicado no perfil do contratante deste Concello. Detectado erro no prego de prescricións 

técnicas e visto o artigo 105 da lei 30/92 de 26 de novembro, reformada pola lei 4/99 do 13 de 

xaneiro, que di: �As Administracions Públicas poderán asimesmo, rectificar en calquera 

momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros materiais, de feito o aritméticos 

existentes nos seus actos�, procédese á corrección do mesmo no seguinte senso: 

 

Cláusula segunda, onde dí: �A cubeta de peixe terá unhas dimensións de 1000 x1300 cm. e 

50Mm. de caída cara á parte dianteira� debe dicir: �A cubeta de peixe terá unhas dimensións A cubeta de peixe terá unhas dimensións A cubeta de peixe terá unhas dimensións A cubeta de peixe terá unhas dimensións 

de 150 x150 cm. e 50mm. de caída cara á parte dianteirade 150 x150 cm. e 50mm. de caída cara á parte dianteirade 150 x150 cm. e 50mm. de caída cara á parte dianteirade 150 x150 cm. e 50mm. de caída cara á parte dianteira�. 

 

O número de esquinas a executar será de dúas. 

Nos planos anexos o citado prego, a planta do fregadeiro figura cunhas dimensións de 0,35 x 

0,35, cando debe figurar cunhas dimensións de 0,40 x 0.40 (achégase novo plano corrixido). 

 

Polo que mediante o presente anuncio procédese a dar publicidade á corrección do prego de 

prescricións técnicas particulares, antes citado, ampliando o prazo de presentación de ofertas 

ata o sábado 18 de decembro de 2010. 

 

A Alcaldesa  

 
 
 
 
 
 
María Dolores García Giménez  




