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ACTA D  A REUNIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN  
QUE TIVO LUGAR O 16 DE XULLO DE 2012

Na sala de Xuntas do Excmo. Concello de Pontevedra, sendo as 9:30 horas do día 
dezaseis de xullo 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.

Constituida a Mesa de Contratación e previamente ao acto de apertura do sobre “C” 
polo Secretario da Mesa se da conta do informe emitido pola Xefa do Servizo de 
Servizo de Benestar Social  en relación coa valoración do sobre “B” que conten a 
documentación  relativa  aos  criterios  sometidos  a  xuízo  de  valor  das  empresas 
SERVICIOS  DE  SEGURIDADE  INTEGRAL  E  MANTEMENTOS  A-1,  S.L.  con  29 
puntos e CASTELLANA DE SEGURIDAD, S.A.  con 26 puntos, valoración que foi 
aceptada polos membros da Mesa, incorporándose o informe da Técnico á presente 
acta  como  anexo,  procedéndose,  en  acto  público  á  apertura  do  sobre  “C” 
correspondente á proposición u oferta criterios evaluables automáticamente  mediante 
fórmulas:

SOBRE “C”

SERVICIOS  DE  SEGURIDADE  INTEGRAL  E  MANTEMENTOS  A-1,  S.L. que 
formula oferta económica por importe de 78.552,45 € sen IVE, e 92.691,89 € con 
IVE (polos 3 anos de duración do contrato).

 
CASTELLANA DE SEGURIDAD, S.A. que formula oferta económica por importe de 
26.812,42 € sen IVE e, 31.638,65 € con IVE (importe anual).
 
  O  Presidente  ordena  a  incorporación  das  oferta  presentadas  ó  expediente, 
propoñéndose polo Órgano de Contratación que se proceda a efectuar o requerimento 
da  documentación  para  a  adxudicación  do  contrato  do  “servizo  de  vixiancia  e 
seguridade  nas  dependencias  da  unidade  asistencial  de  drogodependencias  do 
Concello de Pontevedra”,  á empresa  SERVICIOS DE SEGURIDADE INTEGRAL E 
MANTEMENTOS A-1, S.L., polo importe de 78.552,45 euros sen IVE, polos tres anos 
de duración do contrato,  por sela oferta que obtuvo máis puntuación tras a valoración 
dos sobres “B” e “C” 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.


