
 

                           

ACTA DACTA DACTA DACTA D        A MESA DE CONTRATACIÓN DE DATA 2 DE XULLO DE 2013. A MESA DE CONTRATACIÓN DE DATA 2 DE XULLO DE 2013. A MESA DE CONTRATACIÓN DE DATA 2 DE XULLO DE 2013. A MESA DE CONTRATACIÓN DE DATA 2 DE XULLO DE 2013.         

Na sala de Xuntas do Excmo. Concello de Pontevedra, sendo as nove e trinta horas do
día dous de xullo de dous mil trece, reúnese a Mesa de contratación para a
adxudicación das obras de “Instalación da iluminación ornamental durante as festas de
Verán e Nadal 2013 e Entroido 2014”, presidida polo Concelleiro de Goberno
responsable da área de Facenda e Medio Ambiente, don Raimundo González
Carballo, por delegación da súa Excelencia o Sr. Alcalde; asisten o Enxeñeiro de
camiños da OTAMIES, don Miguel Aparicio Maceiras; o Técnico de Intervención Xeral,
don José Neira; o Asesor Xurídico, don José García Mon; o Portavoz do grupo
municipal do PP, don Jacobo Moreira; o Teniente de Alcalde da Area de Urbanismo;
don Antonio Louro; 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 e previamente ao acto de apertura dos “SOBRES B: subtitulado
“proposición u oferta: criterios sometidos a xuizo de valor” das proposicións
presentadas, pola Secretaria da Mesa dase conta de que a empresa ILUMINACIONES
UMIA S.L., presentou a documentación requirida para subsanar a non acreditación da
solvencia técnica na súa documentación. Examinada a mesma estimase que a
documentación presentada pola empresa axustase ao exisido no prego, en
consecuencia, a Mesa de contratación declara admitida a oferta de ILUMINACIONES
UMIA S.L., seguidamente en acto público procédese á apertura dos “SOBRES B”
presentados polas empresas,  sendo os seguintes: 

DOCUMENTACIÓN “SOBRE B: criterios sometidos a xuizo de valor”: DOCUMENTACIÓN “SOBRE B: criterios sometidos a xuizo de valor”: DOCUMENTACIÓN “SOBRE B: criterios sometidos a xuizo de valor”: DOCUMENTACIÓN “SOBRE B: criterios sometidos a xuizo de valor”:         

1-ILUMINACIONES BLANCO RIEINUVI S.L.: 1-ILUMINACIONES BLANCO RIEINUVI S.L.: 1-ILUMINACIONES BLANCO RIEINUVI S.L.: 1-ILUMINACIONES BLANCO RIEINUVI S.L.: presenta oferta que axustada ao prego
de condicións. 

2-ILUMINACIONES PINTOS S.L.: 2-ILUMINACIONES PINTOS S.L.: 2-ILUMINACIONES PINTOS S.L.: 2-ILUMINACIONES PINTOS S.L.: presenta oferta que axustada ao prego de
condicións. 

3-ILUMINACIONES UMIA S.L.: ILUMINACIONES UMIA S.L.: ILUMINACIONES UMIA S.L.: ILUMINACIONES UMIA S.L.: presenta oferta que axustada ao prego de condicións. 

O Presidente ordena a incorporación das ofertas presentadas ao expediente, e
acordase a súa remisión ao Enxeñeiro adxunto a Enxeñeiro xefe da OTMAIE, para o
seu estudo e realización do correspondente informe.

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