
 
Visto que mediante Resolución de Alcaldía nº 662/2009  do 26/10 aprobouse o 
expediente e os pregos de cláusulas administrativas e prescripcións técnicas 
para a licitación do contrato de suministro dunha PALA RETROCARGADORA 
PARA O CONCELLO DE CABANA DE BERNGANTIÑOS financiada ao 100% 
pola Deputación Provincial de A Coruña, a licitar mediante procedemento 
aberto, oferta máis ventasoxa con multiplicidade de criterios de adxudicación, 
así mesmo se procedeu a autorizar o gasto por importe total de CENTO DEZ 
MIL EUROS (110.000,00 Euros), 94.827,60 Euros e 15.172,40 Euros de IVE. 
 

Publicado con data de 3 de novembro de 2.009 anuncio de licitación no Boletín 
Oficial da Provincia e con data de 24 de novembro de 2.009 no Diario Oficial de 
Galicia, así como no perfil do contratante do Concello de Cabana de 
Bergantiños existente na web www.concello-cabana.com, de coformidade coa 
normativa vixente en materia de contratación das Administracións Públicas. 
 
No prazo legalmente previsto presentaron oferta as seguintes empresas: FISAL 
S.L, FINANZAUTO S.A, PALAS MOTOR S.L e GROINSA, procedéndose a 
constituír a mesa de contratación con data de 16 de decembro de 2.009, co 
obxecto de proceder á apertura dos sobres A de documentación administrativa. 
Previa subsanación das deficiencias observadas na documentación 
administrativa por parte dos licitadores, procedeuse, previa comunicación aos 
interesados e en acto público, por parte da mesa de contratación a apertura 
dos sobres B e C, con data de 21 de decembro de 2.009, acordándose por 
parte da mesa de contratación solicitar informe valorado sobre as referencias 
técnicas ofertadas polos interesados, a persoa ou empresa con coñecementos 
técnicos suficientes para poder levar a cabo tal valoración. 
  
Recibido informe técnico valorado, asinado polo enxeñeiro técnico industrial D. 
José Manuel Mallo Puga, que tivo entrada no Concello de Cabana co número 
44/2010 do 11/01, no mesmo e tras realizar un cadro comparativo das 
diferentes ofertas presentadas afirmase que  “nun principio únicamente CASE 
580 SR cumpre o 100% das condicións mínimas esixidas nos criterios técnicos 
de adxudicación. Por tanto, proponse, a puntuación máxima á máquina CASE 
580 SR e darlle unha puntuación de 0 puntos ás outras tres restantes (CAT E 
PREMIER, KOMATSU WB93R-5 e NEW HOLLAND B110-4PT) xa que 
incumplen nalgún punto as prescripcións técnicas.” 
 
Con data de 13 de xaneiro de 2.010, reúnese a mesa de contratación para 
proceder a valorar os restantes criterios previstos nos pregos de cláusulas 
administrativas cos seguintes resultados: 
 
 

concepto/empresa Finanzauto Groinsa Palas M. Fisal 
Prezo 0 5,00 0 4,00 
Prazo entega 10,00 7,38 6,82 8,07 
Prazo de garantía 6,00 12,00 12,00 15,00 
 



Polo que á vista do informe técnico valorado e dos criterios restantes, a mesa 
de contratación acordar propoñer a adxudicación do contrato a favor da 
empresa  PALAS MOTOR S.L. 
 
Visto que mediante resolución de Alcaldía nº 009/2010 do 13 de xaneiro 
procedeuse á adxudicación provisional do citado contrato a favor de PALAS 
MOTOR S.L con C.I.F nº B-32229064, e domicilio a efectos de notificación a 
rúa Marisqueira, nº10, 15180, Culleredo polo importe de: 110.000,00 Euros 
(94.827,60 Euros e 15.172,40 Euros de IVE.), e conforme ás seguintes 
condicións: 
 
-Prazo de entrega: 30 días naturais. 
-Prazo de garantía: 48 meses. 
-As restantes condicións técnicas ofertadas así como as previstas nos pregos 
de cláusulas administrativas e de prescripcións técnicas que rexerán o 
contrato. 
 
Visto que con data de 14 de xaneiro de 2.010, publicouse no perfil do 
contratante do Concello de Cabana (www.concello-cabana.com) a 
adxudicación provisional do citado contrato e que foi notificada a cada un dos 
licitadores presentedos sen que se teña coñecemento da interposición de 
recurso algún. Visto igualmente que con data de 22 de xaneiro de 2.010, 
publicouse no BOP nº 14, anuncio da citada adxudicación provisional. 
 
Visto que con data de 29 de xaneiro de 2.010 e polo tanto dentro do prazo de 
15 días hábiles seguintes á publicación do anuncio de adxudicación provisional 
no BOP, a empresa PALAS MOTOR S.L, presentou no Concello a 
documentación acreditativa de atoparse ao corrente das súas obrigas 
tributarias e coa seguridade social así como acreditación de ter constituída a 
grantía definitiva a favor do Concello por importe total de 4.741,38 euros 
equivalente ao 5% do prezo de adxudicación ive excluído. 
 
Examinada a documentación presentada e de conformidade co previsto no 
artigo 135.4 e na Disposición Adicional segunda da Lei 30/2007, de 30 de 
outubro, de Contratos do Sector Público RESOLVO: 
 
PRIMEIRO: Elevar a definitiva a adxudicación provisional do contrato de 
suministro dunha pala retrocargadora para o Concello de Cabana de 
Bergantiños, licitada mediante procedemento aberto, oferta máis ventasoxa con 
multiplicidade de criterios de adxudicación, adxudicada provisionalmente 
mediante resolución de Alcaldía nº 009/2010 do 13 de xaneiro, a favor de 
PALAS MOTOR S.L con C.I.F nº B-32229064, e domicilio a efectos de 
notificación a rúa Marisqueira, nº10, 15180, Culleredo polo importe de: 
110.000,00 Euros (94.827,60 Euros e 15.172,40 Euros de IVE.), e conforme ás 
seguintes condicións: 
 
-Prazo de entrega: 30 días naturais. 
-Prazo de garantía: 48 meses. 



-As restantes condicións técnicas ofertadas así como as previstas nos pregos 
de cláusulas administrativas e de prescripcións técnicas que rexerán o 
contrato. 
 
SEGUNDO: Dispoñer o gasto por importe total: 110.000,00 Euros (94.827,60 
Euros e 15.172,40 Euros de IVE.), con cargo á partida orzamentaria 51/623.00-
6C, do orzamento vixente de gastos. 
 
TERCEIRO: Notificar a adxudicación definitiva aos licitadores que non 
resultaron adxudicatarios. 
 
CUARTO: Notificar a PALAS MOTOR S.L, a presente adxudicación definitiva 
do contrato, e citarlles para a sinatura do contrato para o día 22 de febreiro de 

2.010. Nas dependencias da Casa do Concello de Cabana de Bergantiños. 
 
QUINTO: Comunicar os datos básicos do contrato ao Rexistro de Contratos do 
Sector Público, de conformidade co disposto no artigo 308.3 da Lei 30/2007, de 
30 de outubro, de Contratos do Sector Público e igualmente proceder á 
publicación de estracto da adxudicación definitiva do presente contrato no 
Boletín Oficial da Provincia e no Perfil do contratante do Concello de Cabana 
de Bergantiños. 
 
 
 
 


