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ACTA D  A REUNIÓN DO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  
QUE TIVO LUGAR O 9 DE ABRIL DE 2013

   Na sala de Xuntas do Excmo. Concello de Pontevedra, sendo as 9:30 horas do día 
nove  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 de Contratación e previamente ao acto de apertura do sobre 
“B”  subtitulado  “proposición  ou  oferta:  criterios  sometidos  a  xuicio  de  valor”  das 
proposicións  presentadas,  pola  Secretaria  da  Mesa  se  da  conta  da  falta  de 
subsanación da documentación presentada pola empresa ROIPESA MOTOR, S.L.  no 
que se refire á acreditación da solvencia técnica e da solvencia económica,  e da 
subsanación  da  documentación  presentada  pola  empresa  INTURASA  PÉREZ 
RUMBAO, S.A., polo que a Mesa declara admitida o oferta da empresa INTURASA 
PÉREZ RUMBAO, S.A. e excluida a oferta da empresa ROIPESA MOTOR, S.L. por 
non xustificar, de acordo co prego de cláusulas administrativas, a solvencia técnica, 
procedéndose en acto público á apertura do sobre “B” correspondente á proposición 
da única empresa admitida :

SOBRE “B” CRITERIOS SOMETIDOS A XUICIO DE VALOR:  

Proposición nº 1  presentada por  don Emilio Pérez Bellido  en representación da 
empresa INTURASA PÉREZ RUMBAO, S.A.,

   Comprobada a citada documentación a mesma non cumpre co requerido no prego 
de cláusulas administrativas, ao incorporar no sobre “B”, criterios sometidos a xuicio de 
valor,  a  oferta  económica,  que debería  incluirse  no sobre  “C”,  criterios evaluables 
automáticamente mediante fórmulas, chegándose á conclusión de que non se axusta 
ás  normas contempladas no Prego de Cláusulas  Administrativas,  polo  que queda 
excluida a súa proposición e, dado que é a única empresa licitadora, deberá declararse 
deserto o procedemento.
  A vista do cal, a Mesa de contratación propón ao órgano de contratación declarar 
deserto o procedemento negociado sen publicidade tramitado para adxudicación da 
“adquisición dun camión con plataforma elevadora e cesta para a brigada municipal de 
electricidade”,  por non axustarse a única oferta presentada  ao Prego de Cláusulas 
Administrativas,  e  proceder  á  licitación  dun  novo  procedemento  negociado  sen 
publicidade para a adquisición do devandito subministro, proposta que foi aceptada por 
unanimidade polos membros da mesa.

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


