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rf. A/S/C23-15
ANUNCIO

Asto.:  Composición definitiva da Mesa de contratación e requerimentos  de subsanación de
omisións advertidas na apertura do sobre A das proposicións formuladas no procedemento de
contratación  do servizo de AXUDA NO FOGAR 

1º.- Logo da resolución de alcaldía núm. 557/15 de 05.06.2015 relativa á delegación da
presidencia da Mesa de contratación do servizo de referencia pola concorrencia na súa
persoa  dos  motivos  de  abstención  que  resultan  do  artigo  28  da  LRXAP-PAC,  quedou
constituida como órgano colexiado coas  funcións  previstas nos  arts.  21  e  22  do  Real
Decreto 817/2009, na sesión celebrada con data de 08.06.2015, do seguinte xeito:

- Presidente: Jose I. García Cuervo, concelleiro delegado de economía e facenda
- Vogais:

Nuria Lobato Del Río, Secretaria do concello, vocal titular 
Sergio Curra Moreira, Interventor do concello, vocal titular
Mª Dolores Loira Rodríguez , coordinadora do SAF Bueu e traballadora social 
do concello no departamento municipal de servizos sociais. 

- Secretaria da Mesa de Contratación: Araceli C. Pérez Morán, Xefa do Negociado de
Secretaría do Concello.

2º.- Asemade na citada sesión acordou, por unanimidade dos seus membros con dereito a
voto, formular os seguintes  requerimentos por defectos subsanables  advertidos
no sobre A das proposicións presentadas polos licitadores que concorren:

a.) Licitador requerido: PRETO DE TI S.L,  CIF.  B-36534147, Amparo Parcero Molanes (
administradora solidaria) DNI 35.287.984-G
Defecto  subsanable:  omisión  titulacións  academicas,  formación  especializada,
experiencia  laboral,  acreditación  manipulador  alimentos  e  primeiros  auxilios,  do
persoal que figura na relación de persoal adcsrito.
Unicamente  deberá  aportar  a  documentación  relativa  ao  persoal  que  figura  na
relación de personal e no organigrama estructural e funcional incorporado ao sobre A
da súa proposición.

b) Licitador requerido: ATENDO CALIDADE S.L,  CIF B36875938, Santiago E. Vázquez
García. DNI 33240810Z
Defecto  subsanable:  omisión  compromiso  subrogación  do  persoal  existente  na
empresa adxudicataria actual e novas contratacións se houbera.

3º.- Simultaneamente, pola Presidencia, ordeouse a remisión da documentación contida
nos  sobres  A   á  coordinadora  do  SAF do  concello  para  que  emita  informe técnico
debidamente  motivado  respecto  dos  factores  de  adxudicación  non
cuantificables de xeito automático. 

Unha vez que se efectúe a valoración dos criterios contidos no sobre A, darase a coñecer
o acto público de apertura do sobre B con alomenos 48 horas de antelación. A devandita
apertura realizarase en acto público, previa convocatoria da mesa de contratación. Este
acto  público  realizarase  no  lugar  e  día  que  determine  o  presidente  da  mesa  e
comunicarase a todos os licitadores e anunciarase no perfil do contratante do órgano de
contratación

4º.-  A  efectos  informativos  publicase  a  relación  dos   licitadores  que  concorren no
procedemento de contratación de referencia:



CONCELLO DE BUEU
DEPARTAMENTO SECRETARÍA
RÚA DE EDUARDO VINCENTI, 8. 36930 - BUEU  (PONTEVEDRA)
SECRETARIA@CONCELLODEBUEU.ORG  / TLF. 986 390 029 / FAX 986 322 099
CIF: P3600400 J. Rex. E.111

Identidade

ATENDO CALIDADE S.L. CIF B36875938
CRONO SERVICIOS SOCIALES S.L CIF. B-94070679

PEDROSO Y ROJAS S.L. CIF.B-36461820

SERVITAL SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L . CIF. B-27348614
 
IDADES S.L. CIF B-36577542

PRETO DE TI S.L. CIF.  B-36534147

5SENTI2 BUEU S.L . CIF. B-94097607

O que se publica en cumprimento do ordeado pola mesa e de acordo co disposto nos PCAP
Bueu, 9 de xuño de 2015

O Presidente da mesa

José I. García Cuervo                           


