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

Na Casa Consistorial do Concello de Tui, ás dez horas e quince minutos do día 20 de
outubro de 2017, constitúese a correspondente MESA DE CONTRATACION, integrada
polos seguintes membros:
Asistentes:
- Presidente: Carlos Vázquez Padín, Alcalde-Presidente.
-Vogais:
Alejo Ordóñez Méndez, funcionario do concello, actuando por delegación do
interventor do concello.
Pilar Fernández Alonso, secretaria do concello.
José Manuel Ferreiroa González, arquitecto técnico municipal.
María Jesús Da Silva Fernández, concelleira delegada de Urbanismo.
Secretario:
José Ángel Fernández Rodríguez, funcionario do concello.
-Se presentan á licitación as seguintes empresas:
EMPRESAS
Zona de Obra O Rosal S.L.U,
Servicios Eléctricos Abeldar, s.l.
Industrial Eléctrica de Galicia s.l.
Juan R. Font, s.l.
Electricidad IN.M.A.C. Condado s.l.
Valdonaire Soluciones Técnicas s.l.
Microled La Mancha s.l.
Pool Time s.l.
Construcciones Seovi s.l.
Enerfree, s.l.
New Energy Concept 2020 S.L.
Aopil, s.l. Montajes Eléctricos
Construcción
Montajes Xacobeo, s.l.
Mabegal s.l.u.
Excavaciones y Construcciones
Barreiro, S.L.
Globaser Soluciones Integrales, s.l.
Manuel Pardeiro Fernández
Imesapi, s.a.
Airis Technology Solutions, s.l.
S3 Systems & Solutions, s.l.

Nº
RXE
9337
9499
9508
9513
9543
9544
9547
9559
9562
9570
9611
9612
9615
9616
9617
9619
9620
9622
9623
9624

Procedida a apertura do sobre nº 1, correspondente á documentación
administrativa e á vista da documentación presentada polos licitadores, advírtese
pola Mesa de Contratación o seguinte:
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Jose Angel Fernandez Rodriguez (1 para 1)
Tecnico Xestion
Data de Sinatura: 23/10/2017
HASH: eaf79105be45d6f90a4bf62701ca2b79

ACTA DA MESA PARA A CONTRATACIÓN OBRA "MELLORA DA EFICIENCIA
ENERXÉTICA NO ALUMEADO DO PARQUE EMPRESARIAL DE AREAS, TUI”,
APERTURA SOBRE Nº 1, DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

1º.-Que respecto da empresa Zona de Obra O Rosal, S.L., na declaración
responsable que achega, omítense os puntos 7º e 11º do modelo recollido como
anexo II do prego de cláusulas administrativas, que son os relativos a: “7º.- Que a
empresa á que represento está ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias
co Estado, Comunidade Autónoma e Concello de Tui e coa Seguridade Social que
impoñen as disposicións vixentes” e. “11º.- Que a oferta que presento garante
respecto dos traballadores e procesos produtivos empregados na elaboración dos
produtos e/ou servizos, así como na execución do contrato, o cumprimento das
obrigas medioambientais, sociais e laborais derivadas dos convenios colectivos
aplicables, o Dereito español e da UE, así como das disposicións de Dereito
internacional sobre estasmaterias subscritas pola Unión Europea.

“5º.- Que a mercantil.......... (si/non) pertence a un grupo de empresas. En caso
afirmativo, se relacionarán as outras empresas do grupo que participan na
presente licitación.
(Entenderase por sociedades dun mesmo grupo empresarial aquelas que se atopen
nalgún dos supostos contemplados no artigo 42.1 do Código de Comercio).
6º.- Que nin eu persoalmente nin a persoa xurídica á que represento estamos
incursos en ningunha das prohibicións para contratar coa Administración
establecidas no artigo 60 do Texto Refundido Lei de Contratos do Sector Público.
7º.- Que a empresa á que represento está ao corrente no cumprimento das obrigas
tributarias co Estado, Comunidade Autónoma e Concello de Tui e coa Seguridade
Social que impoñen as disposicións vixentes.
8º.-. No suposto de que no prego de cláusulas administrativas particulares se
esixan medios persoais ou materiais, declaro o compromiso de adscribir á
execución do contrato os medios persoais ou materiais que no mesmo se
contemplan.
9º.- Que a empresa á que represento NON / SI (márquese o que proceda) ten un
número de 50 ou máis traballadores, (en caso de superar esa cifra) sendo o
número de traballadores con discapacidade na empresa de…., o que supón un …..
% traballadores pertencentes a este colectivo, (alternativamente, segundo o caso),
significando que supliuse a esixencia legal de dispoñer no cadro de persoal con
máis do 2% de traballadores con discapacidade polas medidas alternativas
legalmente previstas seguintes:…..
10º.- No suposto de que a personalidade xurídica do empresario e, no seu caso, a
súa representación, así como o cumprimento dos requisitos de solvencia
económica, financeira e técnica ou profesional se acrediten mediante a
certificación dun Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas ou
mediante un certificado comunitario de clasificación, o licitador manifesta que as
circunstancias reflectidas no correspondente certificado non experimentaron
variación.
11º.- Que a oferta que presento garante respecto dos traballadores e procesos
produtivos empregados na elaboración dos produtos e/ou servizos, así como na
execución do contrato, o cumprimento das obrigas medioambientais, sociais e
laborais derivadas dos convenios colectivos aplicables, o Dereito español e da UE,
así como das disposicións de Dereito internacional sobre estasmaterias subscritas
pola Unión Europea”.
3º.-Que respecto da empresa .Microled La Mancha S.L., manifesta na
declaración responsable que achega que dispón de medios externos para o
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2º.-Que a respecto da empresa Juan R. Font, S.L., na declaración responsable
que achega, omítense os puntos 5º a 11º do modelo recollido como anexo II do
prego de cláusulas administrativas, que son os relativos a:
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montaxe e instalación da obra, subcontratando o montaxe e instalación da obra
sen especificar cal é o importe (porcentaxe) a subcontratar nin o nome da empresa
ou perfil da empresa subcontratada.
4º.-Que respecto da empresa Construcciones SEOVI, S.L., na declaración
responsable que achega omite o punto 5º do modelo recollido como anexo II do
prego de cláusulas administrativas, que é o relativo a: 5º.-Que a mercantil..........
(si/non) pertence a un grupo de empresas. En caso afirmativo, se relacionarán as
outras empresas do grupo que participan na presente licitación.
5º.-Que respecto da empresa ENERFREE, S.L., manifesta na declaración
responsable que achega
que dispón de medios externos para o montaxe,
maquinaria e medios de transporte, que serán subcontratados coa empresa
ELEKTROLIMA , coa que subscribe compromiso para a execución do contrato pero
non acredita o porcentaxe a subcontratar.
6º.-Que respecto da empresa New Energy Concept 2020, S.L., que indica que
pertence a un grupo de empresas pero non indica se algunha das outras empresas
do grupo participan na licitación.
7º.-Que o licitador Manuel Pardeiro Fernández, trátase dunha persoa física polo
que se estima conveniente requirir que acredite a solvencia económica e
financeira, e técnico profesional nos termos do prego de cláusulas administrativas
particulares.

1º.-Requirir á empresa Zona de Obra O Rosal, S.L., para que se axuste ó modelo
de declaración responsable que figuran nos pregos (omítense os puntos 7º e 11º
do modelo recollido como anexo II do prego de cláusulas administrativas, que son
os relativos a: “7º.- Que a empresa á que represento está ao corrente no
cumprimento das obrigas tributarias co Estado, Comunidade Autónoma e Concello
de Tui e coa Seguridade Social que impoñen as disposicións vixentes” e. “11º.- Que
a oferta que presento garante respecto dos traballadores e procesos produtivos
empregados na elaboración dos produtos e/ou servizos, así como na execución do
contrato, o cumprimento das obrigas medioambientais, sociais e laborais derivadas
dos convenios colectivos aplicables, o Dereito español e da UE, así como das
disposicións de Dereito internacional sobre estas materias subscritas pola Unión
Europea).
2º.-Requirir á empresa Juan R. Font, S.L., para que se axuste ó modelo de
declaración responsable que figura nos pregos (omítense os puntos 5º a 11º do
modelo recollido como anexo II do prego de cláusulas administrativas, que son os
relativos a:
“5º.- Que a mercantil.......... (si/non) pertence a un grupo de empresas. En caso
afirmativo, se relacionarán as outras empresas do grupo que participan na
presente licitación.
(Entenderase por sociedades dun mesmo grupo empresarial aquelas que se atopen
nalgún dos supostos contemplados no artigo 42.1 do Código de Comercio).
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Visto o anteriores deficiencias, e co obxecto de verificar que se cumpre co
establecido no prego de cláusulas administrativas particulares así como coa
normativa de aplicación, esta Mesa de Contratación, por unanimidade, acorda:

6º.- Que nin eu persoalmente nin a persoa xurídica á que represento estamos
incursos en ningunha das prohibicións para contratar coa Administración
establecidas no artigo 60 do Texto Refundido Lei de Contratos do Sector Público.
7º.- Que a empresa á que represento está ao corrente no cumprimento das obrigas
tributarias co Estado, Comunidade Autónoma e Concello de Tui e coa Seguridade
Social que impoñen as disposicións vixentes.
8º.-. No suposto de que no prego de cláusulas administrativas particulares se
esixan medios persoais ou materiais, declaro o compromiso de adscribir á
execución do contrato os medios persoais ou materiais que no mesmo se
contemplan.
9º.- Que a empresa á que represento NON / SI (márquese o que proceda) ten un
número de 50 ou máis traballadores, (en caso de superar esa cifra) sendo o
número de traballadores con discapacidade na empresa de…., o que supón un …..
% traballadores pertencentes a este colectivo, (alternativamente, segundo o caso),
significando que supliuse a esixencia legal de dispoñer no cadro de persoal con
máis do 2% de traballadores con discapacidade polas medidas alternativas
legalmente previstas seguintes:…..
10º.- No suposto de que a personalidade xurídica do empresario e, no seu caso, a
súa representación, así como o cumprimento dos requisitos de solvencia
económica, financeira e técnica ou profesional se acrediten mediante a
certificación dun Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas ou
mediante un certificado comunitario de clasificación, o licitador manifesta que as
circunstancias reflectidas no correspondente certificado non experimentaron
variación.
11º.- Que a oferta que presento garante respecto dos traballadores e procesos
produtivos empregados na elaboración dos produtos e/ou servizos, así como na
execución do contrato, o cumprimento das obrigas medioambientais, sociais e
laborais derivadas dos convenios colectivos aplicables, o Dereito español e da UE,
así como das disposicións de Dereito internacional sobre estasmaterias subscritas
pola Unión Europea”)..

4º.-Requirir á empresa Construcciones SEOVI, S.L., para que se axuste a
declaración responsable que figuran nos pregos (omite o punto 5º do modelo
recollido como anexo II do prego de cláusulas administrativas, que é o relativo a:
5º.-Que a mercantil.......... (si/non) pertence a un grupo de empresas. En caso
afirmativo, se relacionarán as outras empresas do grupo que participan na
presente licitación).
5º.-Requirir á empresa ENERFREE, S.L., para que acredite o importe (porcentaxe)
a subcontratar.
6º.-Requirir á empresa New Energy Concept 2020, S.L., para que relacione as
empresas do grupo para verificar que non participan na presente licitación.
7º.-Requirir ao licitador Manuel Pardeiro Fernández, para que acredite a
solvencia económica e financeira, e técnico profesional nos termos do prego de
cláusulas administrativas particulares.
8º.-Conceder ao efecto un prazo de 1 día hábil a partir do seguinte ao da recepción
do requirimento para que os licitadores requiridos subsanen os defectos advertidos.
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3º.-Requirir á empresa .Microled La Mancha S.L., para que especifique o importe
(porcentaxe) a subcontratar e o nome da empresa ou perfil da empresa
subcontratada.
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De seguido, e sendo as once horas e vinte minutos exténdese a presente acta, que,
trala súa lectura se asina por tódolos asistentes, do que eu secretario, dou fe.
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O Secretario da Mesa
Documento asinado dixitalmente á marxe.

