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ACTA D  A REUNIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN  
QUE TIVO LUGAR O 7  DE AGOSTO DE 2014

Na sala de Xuntas do Excmo. Concello de Pontevedra, sendo as 9:30 horas do día 7 
de  agosto  do  ano  dous  mil  catorce,  reúnese  a  Mesa  de  Contratación  para  a 
adxudicación do “Subministro dun vehículo autobomba urbana para o servizo municipal 
de extinción de incendios”, presidida polo concelleiro de goberno responsable da área 
de facenda e medio ambiente, don Raimundo González Carballo, por delegación do 
Excmo. Sr. Alcalde; asisten como vocais o Asesor Xurídico, don José García Mon; o 
Enxeñeiro Xefe adxunto da OTMAIES don José Manuel Torres Corredoira; a Xefa do 
OXPC Xeral, dona María Herculina Domínguez Martín; o Concelleiro do PP, don César 
Abal  e a Xefa do Servizo de Contratación, dona Marta de las Heras Rodríguez, en 
funcións de Secretaria do Órgano, que da fe do acto.

Constituida a Mesa de Contratación  pola Secretaria da Mesa se da conta do informe 
emitido  polo  Enxeñeiro  Xefe  adxunto  da OTMAIES en relación  coa valoración  da 
documentación  económica  e  técnica  presentada  pola  única  empresa  licitadora, 
ITURRI, S.A., indicando que a mesma cumpre cos requisitos esixidos nos pregos de 
condicións técnicas e económico-administrativas.

 
  O Presidente ordena a incorporación do informe ó expediente, propoñéndose polo 
Órgano de Contratación que se proceda a efectuar o requerimento da documentación 
para a adxudicación do contrato para o “Subministro dun vehículo autobomba urbana 
para o servizo municipal de extinción de incendios”,  á empresa  ITURRI, S.A., polo 
importe de 329.626,17 €, máis o IVE (21%) por importe de 69.221,50 €, ascendendo o 
total á cantidade de  398.847,64 €, ofertando a maiores unha reducción do prazo de 
entrega en 0,1 meses (queda en 6 meses), un incremento do prazo de garantía da 
carrocería en 5 anos (queda en 10 anos), un incremento do prazo de garantía da 
cisterna de auga en 5 anos (queda en 10 anos) e unha reducción do nivel de emisións 
de CO2 de 1.100 gr./km.,  por sela oferta que obtuvo máis puntuación tras a valoración 
do sobre “B”  e  adaptarse  ao prego de cláusulas  administrativas  particulares  e  de 
prescricións técnicas.

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


