EXCMO. CONCELLO DE TUI
Praza do Concello, nº 1 – 36700 – Tui
Teléf.: 986 603 625 – Fax: 986 604 148

,ACTA DE CONSTITUCION DA MESA PARA A CONTRATACIÓN DE SUBMINISTRO DE "CONTROL DE
ACCESOS A CASCO HISTORICO DE TUI". PROPOSTA OFERTA MÁIS VANTAXOSA.Na Casa Consistorial do Concello de Tui e ás doce horas e trinta minutos do día 28 de novembro de 2013,
constitúese a correspondente MESA DE CONTRATACION, presidida por D. Moisés Rodríguez Pérez, actuando
como vogais, o interventor acctal. do concello D. Alejo Ordóñez Méndez, a secretaria do concello Dª Irene Suárez
López, o concelleiro de facenda e patrimonio D. Marcelino E. Cendón Vázquez, o concelleiro de conxunto histórico
e rehabilitación, deportes, xuventude e medios de comunicación D. Nicolás Lorenzo Montes, o aparellador
municipal D. José Maria Melero González, actuando de secretaria da Mesa a funcionaria Dª María Jesús Blanco
Martínez.
A Secretaria da conta do acordo adoptado pola Mesa realizada o día 11 de novembro, en acto público,
correspondente á apertura de proposicións económicas, que a continuación se transcribe literalmente:
"Primeiro.- Solicitar á empresa Tecnología Plexus, S.L., con enderezo r/ José Villar Granjel, nº 22-24
Pol. Boisaca, 15890 Santiago de Compostela, xustificación da viabilidade da proposta económica presentada no
tocante á axeitada xustificación dos prezos ofertados e relación entre a solvencia da empresa e a oferta
presentada."
Segundo.- Outorgar un prazo de cinco días hábiles ao licitador ao efecto de presentar a xustificación
solicitada.
Terceiro.- Unha vez rematado o prazo, remitir a oferta e xustificación presentada ao aparellador
municipal para a emisión do informe ao que fai referencia o art. 152.3 do TRLCSP."
A empresa requirida, con data 19/11/2013, presenta documentación sobre viabilidade da proposta económica
presentada, que se traslada ao aparellador municipal para informe. Con data 26 de novembro 2013 se emite
informe polo referido técnico municipal, que, na parte que interesa, se transcribe literalmente:
"(...)
A proposta económica presentada pola empresa Tecnología Plexus, S.L., como se pode apreciar, incurre en baixa
desproporcional, polo que a Mesa de Contratación require ó licitador a xustificación da súa proposta.
Con data 19 de novembro 2013 a empresa presenta no Concello xustificación da oferta económica presentada.
Este técnico municipal, á vista da referida documentación, considera que a obra é perfectamente realizable en
tódolos seus aspectos (calidade de materiais, execución, etc.) polo cual considero que a oferta presentada é
VIABLE e considero que pode ADMITIRSE pola Mesa de Contratación."
Á vista do informado polo técnico municipal, a Mesa de Contratación, por unanimidade, acorda:
1º.- Admitir a proposta económica presentada pola empresa Tecnología Plexus, S.L., que ofrece un prezo total de
execución de contrato de: Orzamento base: 35.649,06€. IVE: 7.486,30€. Total: 43.135,36€.
2º.- A valoración das propostas económicas presentadas quedarían como se indica a continuación:
Táboa - Valoración de propostas económicas:
Empresa
Servicios
y
Técnicas
Casamore, S.L.
Tecnologías Plexus, S.L.

Prezo ofertado
49.361,29€

Baixa económica
5.484,59

35.649,06

19.196,82

%

Puntuación
10

2,85

35

10,00

3º.- De conformidade coas valoracións outorgadas propoñer á empresa "Tecnología Plexus, S.L.", CIF
B15726177, con enderezo en r/ José Villar Granjel, nº 22-24 Pol. Boisaca, 15890 Santiago de Compostela, como
adxudicataria do contrato, por ser a proposta máis vantaxosa, que se eleva ó órgano de contratación para requirir ó
licitador proposto que presente a documentación xustificativa de conformidade co artigo 151 do Texto Refundido
da Lei de Contratos do Sector Público.
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De seguido se extende a presente acta, que trala súa lectura é asinada por tódolos asistentes, do que eu secretaria,
dou fe.
A MESA DE CONTRATACION.
O ALCALDE

A SECRETARIA DA MESA

Asdo: Moisés Rodríguez Pérez

Asdo. Mª Jesús Blanco Martínez

VOGAIS:
O INTERVENTOR ACCTAL.

A SECRETARIA DO CONCELLO.

Asdo: Alejo Ordóñez Méndez.

Asdo: Irene Suárez López.

O CONCELLEIRO DE FACENDA E PATRIMONIO

O CONCELLEIRO DE CONXUNTO HISTORICO

Asdo. D. Marcelino E. Cendón Vázquez

Asdo. Nicolás Lorenzo Monrtes.

O APARELLADOR MUNICIPAL

Asdo. José María Melero González.
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