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rf. A/S/C70-14
ANUNCIO

Asto.: Contido das ofertas, clasificación 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

1º.- Contido das ofertas.
O órgano de contratación, perante a Secretaria do concello, en acto non público, celebrado con
data 19.11.2014, procedeu á apertura do sobre A das proposicións presentadas polas entidades
financieiras que concorren no procedemento de referencia e en acto público, celebrado con data
20.11.2014, procedeu á apertura do sobre B co seguinte resultado:
  BANCO PASTOR:

- Importe: 800.000,00 euros.
- Prazo: 1 ano.
- Liquidacións trimestrais intereses.
- Vencemento a 1 ano dende a formalización.
- Tipo de interés: Euribor a 3 meses + 100 puntos básicos.
- Comisións e gastos: Exento.
- Saldos excedidos: 4% e reclamación de posicións deudoras vencidas ata 34 euros.
BANCO SABADELL GALLEGO:
- Importe: 800.000,00 euros.
- Prazo: no indica. Enténdese que o indicado nas Bases (que se aceptan 
integramente).
- Condicións financieiras: Euribor 3 meses + 0,89.
- Liquidacións: trimestrais.
- Comisións e gastos: Exento.
- Resto de condicións indicadas nas bases que rexen a contratación.
NCG BANCO: 
- Importe: 800.000,00 euros.
- Tipo de interés: Euribor 3 meses + 1%
- Liquidación de intereses: Por trimestres.
- Prazo: 1 ano.
- Comisións: Exento.
- Amortización: ó vencemento.
CAIXABANK:
- Importe: 800.000,00 euros.
- Prazo: 1 ano dende a formalización.
- Tipo de interés aplicable: Euribor trimestral + 1,69%
- Revisión: Trimestres naturales.
- Comisións: Exento
BBVA:
- Importe: 800.000,00 euros.
- Prazo: un ano dende a formalización.
- Tipo de interes variable: Euribor a 3 meses + 1,10 %
- Comisións: Exento (salvo comisión de disponibilidade que se condiciona a que o saldo

medio disposto sexa superior ao 75% do límite contratado).  

2º.- Clasificación das ofertas e declaración da máis ventaxosa

Por resolución de alcaldía núm. 808/2014 de 21.11.2014 resolveuse, entre outros, clasificar as
ofertas  presentadas polas entidades financieiras invitadas que concorren no procedemento  de
referencia cos criterios de valoración de ofertas recollidos na base 8ª e 9ª das bases reguladoras
da contratación do seguinte xeito:
 

Núm. de orde Identidade do invitado
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4
BBVA

5
CAIXABANK

Logo do anterior, declarase que a oferta máis ventaxosa dende un punto de vista económico é a
presentada por BANCO SABADELL GALLEGO coas seguintes características:

- Importe: 800.000,00 euros.
- Prazo: no indica. Enténdese que o indicado nas Bases (que se aceptan 
integramente).
- Condicións financieiras: Euribor 3 meses + 0,89.
- Liquidacións: trimestrais.
- Comisións e gastos: Exento.
- Resto de condicións indicadas nas bases que rexen a contratación.

No caso de non formmalizarse o correspondente contrato co BANCO SABADELL GALLEGO
procederase a resolver o empate entre o  NCG BANCO/BANCO PASTOR do xeito sinalado na
base 9ª. 

O  que  se  publica  nos  termos  que  resultan  da  base  8ª  relativa  á  selección  da  entidade
financieira baixo os principios de publicidade, concorrencia, igualdade e non discriminación.

Bueu, 24 de novembro de 2014
O Alcalde

                              
Félix Juncal Novas                           


