
SERVIZO DE CONTRATACION

INFORMACION PARA O PERFIL DO CONTRATANTE
 SM-277/2014
ACTA  DA  REUNIÓN  DA  MESA  DE  CONTRATACIÓN  PARA  O  “SUBMINISTRO  DUN 
VEHICULO AUTOBOMBA URBANA PARA O SERVIZO MUNICIPAL DE EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS.”

Na sala de xuntas do Excmo. Concello de Pontevedra,  sendo as  nove  horas do  día trinta e un 
de xullo de 20104 reúnese a mesa de contratación para a adxudicación do  “SUBMINISTRO 
DUN  VEHICULO AUTOBOMBA URBANA PARA O SERVIZO MUNICIPAL DE EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS”,   presidida  polo  Concelleiro da area de Facenda e Medio Ambiente, don 
Raimundo González Carballo;   asistindo como vocais o Enxeñeiro Xefe da OTMAIIES, don 
Jesús Gómez Viñas, o técnico da Intervención Xeral, don José Neira, o asesor xurídico da 
Corporación, don José García Mon  e a  Xefa do  Servizo de Contratación, dona Marta de las 
Heras Rodríguez,  que actuando como Secretaria  do órgano, da  fe do acto.

ConstituídA a mesa e previamente a apertura dos sobres,  a secretaria  da conta da única 
proposición presentada ao procedemento aberto SARA pola empresa ITURRI, S.A.
A continuación, o órgano procede á calificación dos documentos presentados procedéndose, 
pola secretaria á apertura dos sobres que conteñen a documentación administrativa, sendo a 
seguinte:

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA  
-Proposición única presentada por D. César García Ochoa, en representación da empresa 
ITURRI, S.A., sinalándose que a documentación presentada se corresponde co requerido nos 
pregos.

 En acto público procédese á apertura do sobre que conten a documentación económica e 
técnica da única proposta presentada á licitación e admitida pola Mesa, 

DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA E TÉCNICA
-ITURRI,  S.A.,  presenta unha oferta económica para subministro dun vehículo autobomba 
urbana para o servizo de extinción de incendios  polo importe de 329.626,17 € máis  o   IVE 
(21%)por importe de 69.221,50 €,  ascendendo o total a cantidade de 398.847,67 €, ofertando 
a maiores unha reducción do prazo de entrega en 0,1 meses (queda en 6,0 meses);  un 
incremento do prazo de garantía da carrocería en 5 anos (queda en 10 anos); un incremento 
do prazo de garantia da cisterna de auga en 5 anos (queda en 10 anos) e unha reducción do 
nivel de emisiones de CO2 de 1.100 gr./km.

A mesa declara admitida a licitación a proposta presentada e acorda a remisión do 
expediente ao Sr. Enxeñeiro Xefe da OTMAIIES para informe, e posterior proposta de acordo.

E no sendo outro o motivo deste acto, dase por terminado, no mesmo lugar e data enriba 
indicados.  
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