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ACTA D  A REUNIÓN DO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  
QUE TIVO LUGAR O 4 DE ABRIL DE 2013

Na sala de Xuntas do Excmo. Concello de Pontevedra, sendo as 9:30 horas do día 
catro  de  abril  do  ano  dous  mil  trece,  reúnese  o  Órgano  de  Contratación  para  a 
“adquisición dun camión con plataforma elevadora e cesta para a brigada municipal de 
electricidade”, 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  a  Interventora  Xeral,  dona  Blanca  Vega  Lorenzo;  o 
Enxeñeiro da OTMAIES, don José Manuel Torres Corredoira 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 Emilio Pérez Bellido  en representación da 
empresa  INTURASA  PÉREZ  RUMBAO,  S.A.,   examinada  a  documentación 
presentada,  a  mesma  non  se  axusta  ao  estipulado  no  prego  de  cláusulas 
administrativas particulares no referente á solvencia técnica, xa que debe aportar as 
certificacións dos subministros realizados, polo que deberá requerírselle para a súa 
subsanación.

Proposición nº 2 presentada pola empresa ROIPESA MOTOR, S.L.,  a mesma non 
se axusta ao estipulado no prego de cláusulas administrativas particulares no referente 
á  acreditación  da  solvencia  técnica  e  da  solvencia  económica,  debendo  ademáis 
aportar declaración xurada que acredite que a documentación aportada no seu día en 
relación co expediente SM-109/07 continúa en vigor, polo que deberá requerírselle 
para a súa subsanación.

 Comprobada  a  documentación  correspondente  aos  sobres  “A”,  procédese,  polo 
Organo de Contratación a requirir ás empresas  INTURASA PÉREZ RUMBAO, S.A. e 
ROIPESA MOTOR, S.L., para que procedan a subsanar os defectos observados na 
súa documentación, para o cal dispoñén de tres días naturais. 

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


