
SERVIZO DE CONTRATACIÓN
               MH/jmb 

Expediente nº SM-243/11

Asunto: “Subministro de gasóleo C para a calefacción dos centros de preescolar, 
edificios municipais e cemiterio de San Amaro, para a tempada invernal 2012-2013”: 
requerimento de documentación.

Examinado o expediente tramitado para a adxudicación  do  “Subministro de 
gasóleo C para a calefacción dos centros de preescolar, edificios municipais e cemiterio 
de San Amaro, para a tempada invernal 2012-2013”, resultan relevantes os seguintes 
feitos:

1. A Xunta de Goberno Local en data 29 de outubro de 2012, prestou aprobación 
ao expediente de contratación, así como ao prego de clásulas administrativas e de 
prescricións técnicas, tramitado para a adxudicacion do “Subministro de gasóleo C para 
a calefacción dos centros de preescolar, edificios municipais e cemiterio de San Amaro, 
para  a  tempada  invernal  2012-2013”,   cun  orzamento  de  licitación  que ascende a 
71.500,00 € sen IVE, sendo o importe do IVE de 15.015,00 € (21%), ascendendo o total 
do orzamento de execución a 86.515,00 €, quedando autorizado o gasto con cargo ás 
aplicacións orzamentarias 03.933.0-221.03 e 05.321.0-221.03 do Estado de Gastos do 
Orzamento  para o ano 2012, contabilizándose as operacións RC nº 2012-36399 polo 
importe  de  11.672,23  €  e  RC  nº  2012-36400  polo  importe  de  4.099,36  €, 
respectivamente, dispoñendo a apertura do procedemento negociado con publicidade e 
tramitación  ordinaria  para  a  adxudicación  do  “Subministro  de  gasóleo  C  para  a 
calefacción dos centros de preescolar, edificios municipais e cemiterio de San Amaro, 
para  a  tempada  invernal  2012-2013”,  e  ordenar  a  súa  publicación  no   Perfil  do 
Contratante  do  Concello  de  Pontevedra.  En  relación  á   anualidade  2013,   a  súa 
execución se subordina á existencia de crédito no respectivo orzamento polo importe de 
70.743,41 €, o que deberá ser tido en conta na  elaboración do orzamento do ano 2013.

2. Reunida a Mesa de Contratación, en data 11 de decembro de 2012, proponse 
pola mesma  declarar deserto o procedemento negociado con publicidade tramitado 
para adxudicación do “Subministro de gasóleco C para a calefacción dos centros de 
preescolar,  edificios municipais e cemiterio de San Amaro para a tempada invernal 
2012-2013”,  por non terse presentado ningunha oferta, debendo tomarse as medidas 
oportunas para que todos os colexios e dependencias municipais poidan dispoñer a 
maior brevedade posible de gasóleo para calefacción, para o cal por parte dos Servicios 
Técnicos deberá tramitarse o correspondente DOCCM para a súa compra.

Fundamentos xurídicos:

1. De conformidade co establecido no artigo 81 do Real decreto lexislativo 2/2000 
de  16  de  xuño,  a  Mesa  de  Contratación  cualificará  os  documentos  presentados, 
declarando  admitidas  o  excluidas  as  ofertas  formuladas,  puidiendo,  a  vista  da 
documentación  presentada,  adxudicar  o  contrato  á  proposta  que  cumpra  as 
determinacións exisidas no prego de cláusulas administrativas particulares e prego de 
prescripcións  técnicas  ou,  de  se-lo  caso,  declarar  deserto  o  procedemento  de 
adxudicación convocado.
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2. 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:

Primeiro: Declarar deserto o procedemento convocado para a adxudicación do 
“Subministro  de  gasóleo  C  para  a  calefacción  dos  centros  de  preescolar,  edificios 
municipais e cemiterio de San Amaro, para a tempada invernal 2012-2013”.

Segundo:  Declarar que se inicien os trámites para a licitación o próximo ano 
dun novo procedemento para a a adxudicación  do “Subministro de gasóleo C para a 
calefacción dos centros de preescolar, edificios municipais e cemiterio de San Amaro, 
para a tempada 2013”, polo que deberá revisarse o Prego de Concicións Técnicas e de 
Cláusulas Administrativas ao obxecto de adaptarse ao novo orzamento e as novas 
condicións do mercado.

Terceiro:  Polo Técnico responsable da proposta deberá indicarse alomenos tres 
empresas capacitadas para a realización do servizo, as cales a Alcaldía solicitará a 
correspondente oferta.

Pontevedra, 13 de decembro de 2012
A XEFE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN,

Marta de las Heras Rodríguez


