
CONCELLO DE BUEU

ANUNCIO

Asto.: Rectificación de erro advertido no tipo de interese da oferta do Banco Sabadell Gallego que figura  no
apartado  4º  dos  antecedentes  da  resolución  de  alcaldía  núm.  808/2014  de  21.11.2014  relativa  á
“Cualificación  das  ofertas    presentadas  polas  entidades  invitadas  que  concorren  no  procedemento  de
contratación dunha operación de tesourería de 800.000 euros   e declaración da oferta máis ventaxosa”  

Considerando o erro advertido no tipo de interese da oferta presentada polo BANCO DE SABADELL S.A,
CIF  A08000143,  (RE  núm.  8065/14-17.11.14)  que  figura  nos  seguintes  documentos  do  expediente
administrativo:

• no apartado 4º dos antecedentes da resolución de alcaldía núm. 808/2014 de 21.11.2014 relativa á
“Cualificación das ofertas presentadas polas entidades invitadas que concorren no procedemento de
contratación dunha operación de tesourería de 800.000 euros e declaración da oferta máis ventaxosa”

• no aptdo. 2º do  informe, de 21.11.2014, de Intervención e Tesourería ás proposicións presentadas no
procedemento de referencia 

Consistente en que:

onde dí  “En base ao anterior,  infórmase de que a oferta económicamente máis ventaxosa é a
presentada  pola  Entidade  BANCO  SABADELL  GALLEGO  (EURIBOR  A  TRES  MESES  + 1
PUNTO)...” 

debe decir “En base ao anterior, infórmase de que a oferta económicamente máis ventaxosa é a
presentada  pola  Entidade  BANCO  SABADELL  GALLEGO  (EURIBOR A  TRES MESES +  0,89
PUNTOS)...”

O que se publica para xeral coñecemento e efectos, en cumprimento do ordeado,  no perfil de contratante
da web municipal e no taboleiro de anuncios do concello,  co indicación expresa de que dita rectificación
non afecta á parte resolutiva da resolución de alcaldía núm. 808/2014 de 21.11.2014 relativa á “Cualificación
das ofertas  presentadas polas entidades invitadas que concorren no procedemento de contratación dunha
operación  de  tesourería  de  800.000  euros e  declaración  da  oferta  máis  ventaxosa”  nin  ao  resto  dos
documentos que forman parte do correspondente expediente administrativo.
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