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ACTA D  A REUNIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN  
QUE TIVO LUGAR O 15 DE XUÑO DE 2012

Na sala de Xuntas do Excmo. Concello de Pontevedra, sendo as 9:30 horas do día 
quince  de  xuño  do  ano  dous  mil  doce,  reúnese  a  Mesa  de  Contratación  para  a 
adxudicación  do “servizo  de vixiancia e  seguridade nas dependencias da unidade 
asistencial  de  drogodependencias  do  Concello  de  Pontevedra”,  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; a Xefa do Servizo de Benestar Social, 
dona Encarna Dapena Losada; a Interventora Xeral, dona Blanca Vega Lorenzo; o 
Concelleiro do PP, don Pablo Fernández López e a Xefa do Servizo de Contratación, 
dona Marta de las Heras Rodríguez, en funcións de Secretaria do Órgano, que da fe 
do acto.

Constituido  o  Órgano  procédese,  pola  presidencia,  á  apertura  dos  sobres  que 
conteñen a documentación administrativa, sendo os seguintes:

SOBRE “A” DOCUMENTACIÓN XERAL:  

Proposición nº 1  presentada por  don Jesús Roade García,  en representación da 
empresa  SERVICIOS DE SEGURIDADE INTEGRAL E MANTEMENTOS A-1, S.L., 
examinada a documentación presentada,  a mesma axústase ao estipulado no prego 
de cláusulas administrativas particulares.

Proposición  nº  2  presentada  por  don  Francisco  Javier  García  Saldaña, en 
representación da empresa CASESA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A.,  examinada 
a documentación presentada, a mesma axústase ao estipulado no prego de cláusulas 
administrativas particulares.

 Comprobada  a  documentación  correspondente  aos  sobres  “A”,  procédese,  polo 
Organo de Contratación a declarar admitidas as ofertas presentadas polas dúas únicas 
empresas licitadoras,  e quedando de novo convocada a Mesa de contratación, para 
proceder  á  apertura  dos  sobres  “B”  subtitulado  “Proposición  ou  oferta:  criterios 
sometidos a xuicio de valor”, para o próximo día 19 de xuño (martes) ás 9:30 hoas.

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


