CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCAT REFERENT A LA CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI
D’ASSEGURANCES PER A LA SOCIETAT D’ECONOMIA MIXTA AIGÜES DE GIRONA, SALT i
SARRIÀ DE TER, S.A. ( societat d’economia mixta ).

ANUNCI DATA LLIURAMENT CONCLUSIONS DEL PROCÉS DE CONSULTA PRÈVIA AL
MERCAT.

Girona, 24 de desembre de 2021.
En data 18 de novembre de 2021 l’òrgan de contractació de la societat va aprovar l’inici del procés de
consulta prèvia al mercat vinculada a la necessitat d’un servei d’assegurances.
En data 22 de novembre de 2021 es va publicar al perfil del contractant de la societat l’inici del procés.
Durant el període establert es van rebre les corresponents sol·licituds de participar en el procés de consulta
prèvia de diferents empreses interessades en col·laborar amb la societat en aquest procés de consulta
prèvia.
Alhora, i derivat de les corresponent sol·licituds realitzades per les entitats participants, en data 13 de
desembre de 2021 es va facilitar documentació addicional.
A la data de la realització d’aquest escrit s’han portat a terme les corresponents reunions de treball amb els
diferents participants.
Davant dels antecedents manifestats és necessari definir la data en la que les empreses i entitats que han
participat en el procés aportin les seves observacions.
Per tot això s’estableix com a data límit per lliurar les corresponents observacions vinculades al procés de
consulta prèvia al mercat vinculat a la necessitat d’un servei d’assegurances el proper dia 14 de gener de
2022 a les 15h.
Qualsevol dubte o aclariment les entitats i empreses participants es poden adreçar a la societat mitjançant
escrit a l’adreça de correu electrònic notificacions@aiguesdegirsst.com
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