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Pola presente veño en comunicar a vostede  que a Mesa de contratación constituida o 10.09.14  
ás  11.45   horas,  en  relación  ó  procedemento  de  Contratación   “C/B60-14   “Alleamento 
mediante  compravenda polo  procedemento  aberto  e  forma de poxa  pública   á  alza  como 
chatarra de diversos vehículos municipais  2014””, procedeu coa mesma data á apertura da 
documentación  xeral  presentada  no Sobre A, observando os seguintes defectos ou omisións 
subsanables  na  documentación  incorporada  ao  sobre  A  “Documentación  xeral”  debendo 
aportar o seguinte:

• Parte da documentación  presentada atópase  sen autenticar, polo que debe  subsanar 
este defecto observado.

A  documentación  sinalada  no  apartado  anterior  deberá  aportarse,  antes  das  12  horas  do 
vindeiro venres 12 de Setembro de 2014 , no rexistro xeral do concello e na secretaria do 
concello, sita no segundo andar da casa consistorial, poidendo adiantar a mesma por medios 
electrónicos  a  seguinte  dirección,  contratacion@concellodebueu.org,   sen  perxuizo  da 
publicación  do  correspondente  anuncio  no  taboleiro  de  anuncios  municipal  e  no  perfil  do 
contratante coa advertencia de que, de ser o caso, a Mesa de contratación celebrará  o acto 
público de apertura dos sobres que conteñan as proposicións económicas (sobre B), no salón 
de plenos da casa consistorial,  ás 12 horas do 12 de Setembro  de 2014, quinto día hábil 
seguinte ao da terminación do prazo sinalado para a presentación de ofertas. Con anterioridade 
ao  momento  da  apertura,  o  Presidente  dará  conta  do  resultado  da  calificación  da 
documentación xeral presentada, e seguirá a apertura das proposicións admitidas, dándose 
lectura  delas. 

En Bueu a 10 de Setembro  de 2014

A SECRETARIA DA MESA DE CONTRATACIÓN, Asdo. Araceli C. Pérez Morán
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