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ACTA D  A REUNIÓN DO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  
CELEBRADA O 18 DE XULLO DE 2012

Na sala de Xuntas do Excmo. Concello de Pontevedra, sendo as 13:45  horas do día 
18  de  xullo  do  ano  dous  mil  doce,  reúnese  a  Mesa  de  Contratación  para  a 
adxudicación da “Instalación da iluminación ornamental durante as festas de verán e 
nadal de 2012 e entroido de 2013”, presidida polo Concelleiro de facenda e medio 
ambiente, don Raimundo González Carballo, por delegación do Excmo. Sr. Alcalde; 
asisten como vocais  a Interventora Xeral, dona Blanca Vega Lorenzo;  e a Xefa do 
Servizo  de  Contratación,  dona  Marta  de  las  Heras  Rodríguez,  en  funcións  de 
Secretaria da Mesa, que da fe do acto.

Constituida  a  Mesa  de  Contratación  e  previamente  ao  acto  de  apertura  das 
proposicións cos criterios sometidos a xuicio de valor, pola Secretaria da Mesa se da 
conta da subsanación da documentación presentada pola empresa ILUMINACIONES 
PINTOS, S.L. no que se refire ao criterio de selección do adxudicatario correspondente 
á solvencia técnica.

 En  consecuencia,  o  Órgano  de  Contratación  acorda  admitir  as  dúas  propostas 
presentadas  polas  empresas  ILUMINACIONES  UMIA,  S.L.  e  ILUMINACIONES 
PINTOS, S.L.

A Mesa acorda proceder en acto público á apertura do sobre “B”, correspondente aos 
criterios  suxeitos  a  xuizo  de  valor,  correspondentes  ás  ofertas  presentadas  polas 
empresas admitidas, ILUMINACIONES UMIA, S.L. e ILUMINACIONES PINTOS, S.L.

Examinada a documentación do sobre “B”, procédese polo Órgano de Contratación á 
apertura  do  sobre  “B”  que  conteñen  os  criterios  sometidos  a  xuízo  de  valor, 
declarándose  admitidas  as  proposicións  presentadas  polas  empresas 
ILUMINACIONES UMIA, S.L. e ILUMINACIONES PINTOS, S.L. propoñéndose pola 
Mesa  de  Contratación  que  as  mesmas sexan  estudiadas  polo  Enxeñeiro  Técnico 
Industrial,   reuníndose  novamente  a  Mesa  unha  vez  que  sexa  emitido  o  informe 
solicitado.

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


