
CONCELLO DE PONTEVEDRA

                     SERVIZO
                           DE 
             CONTRATACIÓN
                      MH/ILP

ACTA D  A REUNIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN
CELEBRADA O 13 DE AGOSTO DE 2015

Na sala de  sala de reunións Excmo. Concello de Pontevedra sita no edificio da rúa Mi-
chelena, 30, sendo as dez horas e trinta mínutos do día trece de agosto do ano dous
mil quince, reúnese a Mesa de Contratación para dar conta do informe emitido polo
técnico municipal acerca da viabilidade da oferta presentada pola empresa CONS-
TRUCCIÓNS, OBRAS E VIAIS, S.A. (COVSA), para a adxudicación das obras de “me-
llora da accesibilidade no entorno do frente do hospital”, presidida pola concelleira de
goberno responsable da área de deportes, cultura e dinamización sociocultural, dona
María dos Anxos Riveiro Portela, por delegación do Excmo. Sr. Alcalde; asisten como
vocais o Arquitecto xefe da OTAP, don Angel Velando Rodríguez; a Interventora Xeral,
dona Blanca Vega Lorenzo 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 de Contratación a Secretaria da Mesa da conta do informe emitido
polo Arquitecto xefe da OTAP, acerca da viabilidade da oferta presentada pola empre-
sa CONSTRUCCIÓNS, OBRAS E VIAIS, S.A. (COVSA), no que indica que requirida a
dita empresa para que xustificase a súa oferta, esta presentou unha memoria onde a
xustifica en virtude da propia estrutura e característica da empresa que resulta en
avantaxes competitivas, realizando ademaís un pormenorizado estudio de custos, indi-
cándose na memoria presentada que a empresa dispón de planta de aglomerado e fre-
sadora propia, sendo a partida de aglomerado a de maior importancia na obra, polo
que o Técnico municipal estima xustificada a oferta da empresa CONSTRUCCIÓNS,
OBRAS E VIAIS, S.A., valoración que foi acetada polos membros da Mesa incorporán-
dose o citado informe como anexo.

A Mesa de Contratación propón que se proceda a efectuar o requirimento da documen-
tación para a adxudicación das obras de “mellora da accesibilidade no entorno do fren-
te do hospital”, á empresa CONSTRUCCIÓNS, OBRAS E VIAIS, S.A. (COVSA), que
acadou unha puntuación de 94,36, como resultado da aplicación dos criterios de adxu-
dicación establecidos no prego, tal como se recolle no informe do Arquitecto xefe da
OTAP, que deberá ser incorporado á presente acta como anexo, formulando oferta
económica por importe de 277.214,30 € e o importe do IVE 58.215,00 €, ascendendo o
total do orzamento de execución a 335.429,30 €, coas melloras contempladas na súa
oferta e que son: 
- Mellora I: Casimiro Gómez tramo I: 25.696,33 €.
- Mellora II: Casimiro Gómez tramo II: 37.535,06 €.
- Prazo de garantía: incremento de prazo de garantía de tres (3) anos sobre mínimo le-
gal esixible (un (1) ano). Total de catro (4) anos.

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


