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Expediente nº SM-254/12

Asunto: “Instalación da iluminación ornamental durante as festas de verán e nadal de 
2012 e entroido de 2013”: requerimento de documentación.

Examinado o expediente tramitado para a adxudicación   da   “Instalación  da 
iluminación ornamental durante as festas de verán e nadal de 2012 e entroido de 2013”, 
resultan relevantes os seguintes feitos:

1. A Xunta de Goberno Local en data 2 de xullo de 2012, prestou aprobación ao 
expediente  de  contratación,  así  como  ao  prego  de  clásulas  administrativas  e  de 
prescricións  técnicas,  tramitado  para  a  adxudicacion  da  “Instalación  da  iluminación 
ornamental durante as festas de verán e nadal de 2012 e entroido de 2013”,  cun 
orzamento de licitación que ascende a 68.120,00 € sen IVE, sendo o importe do IVE de 
12.261,60 € (18%), ascendendo o total do orzamento de adxudicación a 80.381,60 €, 
financiándose o gasto con cargo á aplicación orzamentaria 09.165.0-221.00 do Estado 
de Gastos do Orzamento  para o ano 2012, contabilizándose as operacións RC nº 
2012-22328  polo  importe  de  13.032,38  €  e  RC  nº2012-23305  polo  importe  de 
67.349,22,  dispoñendo  a  apertura  do  procedemento  negociado  sen  publicidade  e 
tramitación  urxente  para  a  adxudicación  da  “Instalación  da  iluminación  ornamental 
durante as festas de verán e nadal de 2012 e entroido de 2013”,  e ordenar a súa 
publicación no  Perfil do Contratante do Concello de Pontevedra.

2. Recibidas as ofertas  por parte de empresas especializadas, procedeuse á 
apertura das propostas presentadas, en data 17 de xullo de 2012, propoñéndose pola 
Mesa  requirir  á  empresa ILUMINACIONES  PINTOS,  S.L.,   para  que  proceda  a 
subsanar  os  defectos  observados  na súa documentación,  no  referente  á  solvencia 
técnica.  Reunido novamente o Órgano de Contratación en data 19 de xullo de 2012 
dáse conta, por parte da Secretaria da Mesa, da subsanación da documentación por 
parte de empresa  ILUMINACIONES PINTOS, S.L.,  declarándose admitidas as dúas 
empresas  presentadas  no  procedemento,  ILUMINACIONES  PINTOS,  S.L.  e 
ILUMINACIONES  UMIA,  S.L.,  procedéndose  á  apertura  dos  sobres  B  e  C 
correspondentes  aos  criterios  sometidos  a  xuicio  de  valor  e  os  evaluables 
automáticamente mediante fórmulas, remitíndose ó Enxeñeiro Técnico Industrial para 
informe. Recibido o informe por parte do Técnico Municipal reúnese de novo a Mesa 
para a contratación da “Instalación da iluminación ornamental  durante as festas de 
verán e nadal de 2012 e entroido de 2013”, dando conta a Secretaria do informe do 
Técnico Municipal, sendo a puntuación das dúas ofertas presentadas a seguinte:

ILUMINACIONES PINTOS, S.L. ILUMINACIONES UMIA, S.L.

VALORACIÓN SOBRE “B” 30 PUNTOS 0 PUNTOS

VALORACIÓN SOBRE “C” 60 PUNTOS 29,28 PUNTOS

VALORACIÓN TOTAL 90 PUNTOS 29,28 PUNTOS

 Polo  que  se  propón  polo  Organo  de  Contratación  que  se  proceda  a  efectuar  o 
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requerimento da documentación para a adxudicación do contrato da “Instalación da 
iluminación ornamental durante as festas de verán e nadal de 2012 e entroido de 2013” 
á empresa ILUMINACIONES PINTOS, S.L.,  polo importe de  66.076,40 €, sen IVE, e 
melloras por valor de 17.390,00 €, sen IVE, 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.

Fundamentos xurídicos:

1. De conformidade co establecido no artigo 151 do Texto Refundido da Lei 
Contratos do Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 16 de 
decembro, o órgano de contratacion requerirá ao licitador que presentara a oferta máis 
ventaxosa para que dentro do prazo de dez días hábiles, a contar dende o seguinte a 
aquel en que recibira o requerimento, presente a documentación referida na cláusula 
correspondente dos pregos de cláusulas administrativas.
                O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días  
hábiles seguintes ao de recepción da documentación citada anteriormente.

2. Segundo o artigo 156 do Texto Refundido da Lei Contratos do Sector Público 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 16 de decembro, a formalización do 
contrato realizarase non máis tarde dos 15 días hábiles seguintes a aquél en que se 
reciba a notificación da adxudicación aos licitadores e candidatos na forma prevista no 
artigo 151.4 do citado Texto Refundido.

3. Que é compentecia da Xunta de Goberno Local, de conformidade co disposto 
no apartado 3 da disposición adicional segunda do TRLCSP.

En mérito do anteriormente exposto proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do 
seguinte acordo:

Único:  Requerir  ó  licitador  que  presentou  a  oferta  econónicamente  máis 
ventaxosa para que dentro do prazo de cinco días hábiles, a contar dende o seguinte a 
aquel en que recibira o presente requerimento, presente a documentación referida na 
cláusula 14 dos pregos de cláusulas administrativas, entre a cal se atopa a constitución 
da garantía definitiva por importe do 5% do prezo de adxudicación sen IVE

Pontevedra, 19 de xullo de 2012
A XEFE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN,

Marta de las Heras Rodríguez


