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ACTA DE APERTURA DAS PROPOSTAS PRESENTADAS PARA 
PARTICIPAR NA LICITACIÓN DO CONTRATO DE OBRAS DE “MELLORA 
DA CAPA DE RODADURA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DAS 
PARROQUIAS DE BORNEIRO, CANDUAS, CESULLAS, CUNDÍNS E 
SILVARREDONDA” INCLUIDA NO POS 2.010. 
 
 
Na casa do Concello de Cabana de Bergantiños, ás 12:00 horas do 19 de xullo de 2.010,  
o Alcalde, D. José Muíño Domínguez, en presenza do Secretario do Concello de 
Cabana de Bergantiños, Don Federico M. Suárez Cancelo e do Arquitecto redactor do 
proxecto D. Enrique Vilar Gantes, procede, a apertura da documentación 
correspondente ao (SOBRE SOBRE B: REFERENCIAS TÉCNICAS E SOBRE C: 
OFERTA ECONÓMICA) presentada polas empresas para participar no procedemento 
de licitación do contrato da obra de MELLORA DA CAPA DE RODADURA DAS 
ESTRADAS MUNICIPAIS NAS PARROQUIAS DE BORNEIRO, CANDUAS, 
CESULLAS, CUNDÍNS E SILVARREDONDA incluída no POS 2.010, xa que dado o 
carácter potestativo da constitución da mesa de contratación resolveuse a súa non 
constitución. 
 
Antes de proceder á apertura dos sobres, dase conta de que tódalas empresas 
presentadas, achegaron correctamente a documentación administrativa do sobre A, polo 
que o órgano de contratación procedeu a admitir a tódalas empresas presentadas. 
 
Seguidamente procédese por parte do Sr. Alcalde a dar apertura os sobres B e C 
presentados polos restantes licitadores admitidos, co seguinte resultado: 
 
-Construcciones Riotorto S.L:  
 
No sobre B, presenta a seguinte documentación: 
Programa de traballo e actuación ambiental, que inclúe unha memoria e gráfico de execución 
mediante diagrama de Gantt ou de barras onde fixa un prazo de execución das obras de 90 días 
naturais (3 meses) 
Plan de xestión dos residuos e medidas de protección ambiental. 
Plan de control interno de calidade establecendo unha porcentaxe do 4,00 % sobre o presuposto 
de execución material. 
Programa de seguridade e saúde no traballo. 
 
Seguidamente se procede á apertura do sobre C, correspondente á oferta económica, que 
ten o seguinte contido: 
 
-Prezo sen IVE: 100.416,75  euros. 
-IVE: 18.075,02 euros. 
-Total: 118,491,77 euros. 
 
-Canarga S.L: 
 
No sobre B, presenta a seguinte documentación: 
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Programa de traballo e actuación ambiental, que inclúe unha memoria e gráfico de execución 
mediante diagrama de Gantt ou de barras onde fixa un prazo de execución das obras de 90 días 
naturais (3 meses) 
Plan de xestión dos residuos e medidas de protección ambiental. 
Plan de control interno de calidade establecendo unha porcentaxe do 3,00 % sobre o presuposto 
de execución material. 
Programa de seguridade e saúde no traballo. 
 
Seguidamente se procede á apertura do sobre C, correspondente á oferta económica, que 
ten o seguinte contido: 
 
-Prezo sen IVE: 124.310,34 euros. 
-IVE: 19.889,65 euros. 
-Total: 144.199,99 euros. 
 
-Proyecta Actividades Profesionales de la Construcción S.L. 
 
No sobre B, presenta a seguinte documentación: 
Programa de traballo e actuación ambiental, que inclúe unha memoria e gráfico de execución 
mediante diagrama de Gantt ou de barras onde fixa un prazo de execución das obras de 35 días 
naturales 
Plan de xestión dos residuos e medidas de protección ambiental. 
Plan de control interno de calidade establecendo unha porcentaxe do 5,05 % sobre o presuposto 
de execución material. 
Programa de seguridade e saúde no traballo. 
 
Seguidamente se procede á apertura do sobre C, correspondente á oferta económica, que 
ten o seguinte contido: 
 
-Prezo sen IVE: 121.440,56 euros. 
-IVE: 21.859,30 euros. 
-Total: 143.299,86 euros. 
 
-Construcciones Dámaso Ferreiro e Hijos S.L 
 
No sobre B, presenta a seguinte documentación: 
Programa de traballo e actuación ambiental, que inclúe unha memoria e gráfico de execución 
mediante diagrama de Gantt ou de barras onde fixa un prazo de execución das obras de 180 días 
naturais (6 meses) 
Plan de xestión dos residuos e medidas de protección ambiental. 
Plan de control interno de calidade establecendo unha porcentaxe do 1,00 % sobre o presuposto 
de execución material. 
Programa de seguridade e saúde no traballo. 
 
Seguidamente se procede á apertura do sobre C, correspondente á oferta económica, que 
ten o seguinte contido: 
 
-Prezo sen IVE: 128.197,06 euros. 
-IVE: 20.511,53 euros. 
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-Total: 148.708,59 euros. 
 
-Excavaciones Pose S.L: 
 
No sobre B, presenta a seguinte documentación: 
Programa de traballo e actuación ambiental, que inclúe unha memoria e gráfico de execución 
mediante diagrama de Gantt ou de barras onde fixa un prazo de execución das obras de 90 días 
naturais (3 meses) 
Plan de xestión dos residuos e medidas de protección ambiental. 
Plan de control interno de calidade establecendo unha porcentaxe do 4,00 % sobre o presuposto 
de execución material. 
Programa de seguridade e saúde no traballo. 
 
Seguidamente se procede á apertura do sobre C, correspondente á oferta económica, que 
ten o seguinte contido: 
 
-Prezo sen IVE: 128.197,06 euros. 
-IVE: 20.511,53 euros. 
-Total: 148.708,59 euros. 
 
Á vista das propostas presentadas, o órgano de contratación acorda que se proceda por 
parte do redactor do proxecto e director das obras, a emitir o correspondente informe e 
proposta de valoración das ofertas técnicas e económicas presentadas por parte dos 
licitadores, así como que acredite a viabilidade da execución nos prazos de execución 
ofertados, para, unha vez realizada a citada proposta de valoración, por parte do órgano 
de contratación se proceda a dictar resolución de adxudicación provisional do contrato.  
E non sendo outro o obxecto da presente, se proceda a dar por rematado o acto de 
apertura das propostas presentadas, cando son as 12:25 horas do día indicado, de todo o 
cal se extende a presente acta. 
 

Cabana de Bergantiños 19 de xullo de 2.010. 
 

VºPª 
O Alcalde – Presidente        O Secretario. 
 


