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ANUNCIO

Asto.:  Contido  das  ofertas,  clasificación  das  ofertas  e  declaración  da  oferta  máis  vantaxosa  no
procedemento aberto de contratación do "SERVIZO DE MANTEMENTO E INSTALACIÓN DOS SISTEMAS
DE ALARMA E PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN VEHÍCULOS MUNICIPAIS E EDIFICIOS DEPENDENTES
DO CONCELLO DE BUEU "

I. Contido das ofertas 
O contido das ofertas que resultan da apertura, en sesión pública celebrada pola mesa de contratación
con data 09.03.2016, do sobre A das proposicións presentadas polos licitadores que concorren en
tempo e forma é o seguinte:

Identidade OFERTA SEN IVE IVE OFERTA CON IVE

LIMPERGAL S.L  CIF. B-27141159 2.888,40.-€/ano 606,56.-€/ano 3.494,96.-€/ano

EXTINTORES SALNES 1.450,00.-€/ano 304,50.-€/ano 1.754,50.-€/ano

EXTINTORES CELTA S.L  CIF.B-36797595 2.940,50.-€/ano 617,51.-€/ano 3.558,01.-€/ano

II.-  Exclusión  da    proposición  presentada  por  MIGUEL  PEREZ  GALIÑANES  con   DNI  76.819.176-G
(EXTINTORES SALNÉS)  
A Xunta de goberno local, mediante acordo adoptado na súa sesión ordinaria celebrada o 04 de abril
de 2016, acordou entre outros, excluír da clasificación de ofertas a proposición presentada por MIGUEL
PEREZ GALIÑANES con  DNI 76.819.176-G (EXTINTORES SALNÉS) (RE núm. 1387 de 01.03.2016) toda
vez que a oferta presentada polo mesmo (RE núm. 1387 de 01.03.2016) non pode ser cumprida por
mor da inclusión na mesma de valores anormais ou desproporcionados que non han sido xustificados en
tempo e forma polo ofertante co incumprimento do requirimento formulado ao efecto pola secretaria da
mesa de contratación con data 10.03.2016 (RS núm. 777/16 da mesma data).

Dita exclusión se acorda en base á consideración efectuada pola Mesa de contratación, en sesión
celebrada con data 21.03.2016, de que a oferta presentada por MIGUEL PEREZ GALIÑANES con  DNI
76.819.176-G (EXTINTORES SALNÉS) (RE núm. 1387 de 01.03.2016) non pode ser cumprida por mor da
inclusión na mesma de valores anormais ou desproporcionados sen que dito licitador aportase,  en
tempo  e  forma,  documentación  algunha  xustificativa  dos  valores  anormais  ou  desproporcionados
contidos na súa oferta (prezo) que permitan á mesa considerar a viabilidade da mesma,

III.-  C  lasificación das ofertas  
Logo  do  anterior,  a Xunta  de  goberno  local,  mediante  acordo  adoptado  na  súa  sesión  ordinaria
celebrada  o  04  de  abril  de  2016,  acordou  entre  outros,  clasificar  as  ofertas  presentadas  polas
empresas que concorren no procedemento aberto de máis a menos vantaxosa de conformidade cos
criterios de valoración de ofertas recollidos na cláusula XI.1 dos PCAP do seguinte xeito:

ORDE DA
PROPOSTA DE

ADXUDICACION 

IDENTIDADE OFERTA (SEN IVE) IVE OFERTA CON IVE

1º LIMPERGAL S.L  CIF. B-27141159 2.888,40.-€/ano 606,56.-€/ano 3.494,96.-€/ano

2º EXTINTORES CELTA S.L  CIF.B-36797595 2.940,50.-€/ano 617,51.-€/ano 3.558,01.-€/ano

IV.-  D  eclaración da oferta máis vantaxosa  
En base á proposta formulada pola Mesa de contratación, na sesión celebrada o 21.03.2016, a Xunta
de goberno local, mediante acordo adoptado na súa sesión ordinaria celebrada o 04 de abril de 2016,
acordou entre outros, requirir a LIMPERGAL S.L, con CIF.  B- 27141159  para que no prazo de dez días
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hábiles,  a  contar  dende o  seguinte  a  aquel  no  que houbera recibido  o  requirimento,  presente  a
documentación previa á adxudicación do contrato, de conformidade co disposto na cláusula XI.4 dos
PCAP.

Bueu, 05 de abril de 2016 
O alcalde

                              
Félix Juncal Novas                           


