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ACTA DE APERTURA DAS PROPOSTAS PRESENTADAS PARA 
PARTICIPAR NA LICITACIÓN DO CONTRATO DE OBRAS DE 
“PROXECTO AQUASOL: PARQUE PÚBLICO E PISCINA NATURAL EN 
NAVALIÑOS”. 
 
 

Na casa do Concello de Cabana de Bergantiños, ás 11:00 horas do 30 de marzo 
de 2.011, constitúese a mesa de contratación coa composición determinada polo punto 
15 dos pregos de cláusulas administrativas, e previo anuncio para xeral coñecemento no 
perfil do contratante da web do Concello de Cabana (www.concello-cabana.es) con 24 
horas de antelación, estando presentes D. José Muíño Domínguez, na súa condición de 
Alcalde do Concello de Cabana de Bergantiños, que actúa como Presidente da mesa, D. 
Federico M. Suárez Cancelo, Secretario Xeral do Concello, Dª. Gema Vázquez López, 
Interventora Xeral do Concello, D. Enrique Vilar Gantes, Arquitecto Municipal e D. 
Carlos Allo Cundíns, Cocelleiro, que actúan como vogais da mesa e finalmente Dª. 
Elisa Fernández González (funcionaria) que actúa como Secretaria da mesa. 
 
 De conformidade co previsto nos pregos, primeiramente dase lectura ao 
resultado do informe – valoración realizado polo Enxeñeiro Técnico Industrial D. Jesús 
Manuel Mallo Puga, referente aos criterios de valoración contidos no sobre B de 
referencias técnicas e que estivo exposto para xeral coñecemento no perfil do 
contratante do Concello (www.concello-cabana.es), cos seguintes resultados: 
 
 REFERENCIAS TÉCNICAS (PUNTUACIÓN) 

EMPRESA Programa 
de traballo 

Plan de control 
de calidade 

Mellora na 
calidade 

Puntuación 
total 

C.P.S 8 8 3 19 
Ceo construcciones 8 5 2 15 
Rio Siera s.l 6 5 0 11 
Terrauga S.L 7 5 10 22 
Esqueiro S.L 18 6 15 39 
C. Mouzo y Souto S.L 6 7 2 15 
Xestión ambiental  10 5 0 15 
Construcciones Ogando 9 10 0 19 
Canosa 2 5 0 7 
Proyecta S.L 8 6  0 14 
Oviga 11 7 6 24 
 
 
Posteriormente procédese a darse lectura aos criterios previstos no punto 15.2.2 dos 
pregos de cláusulas administrativas que se utilizarán para a valoración das ofertas 
contidas no sobre C e que establecen: 
 
 

A) Oferta económica: (Baremo total de 0 a 35 puntos) 
 
Valorarase mediante a aplicación de regras de proporcionalidade matemática (regra de tres), outorgando a 
máxima puntuación ó licitador que oferte unha maior baixa, e valorando as restantes baixas ofertadas 
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proporcionalmente. Non obstante, non se valorarán as baixas que resulten superiores a un 15% do prezo 
de licitación iva incluido. No caso de que un licitador oferte unha baixa superior ao porcentaxe límite 
fixado, se considerará ós sos efectos de valoración, que oferta a baixa máxima permitida. 
 

B) Prazo de garantía: (mínimo 1 ano máximo 4 anos): Baremo de 0 a 10 puntos. 
 
O incremento do prazo de garantía se valorará mediante a aplicación de regras de proporcionalidade 
matemática (regra de tres), outorgando a máxima puntuación ó licitador que oferte un maior incremento, e 
valorando os restantes prazos de garantía ofertados proporcionalmente. O prazo máximo de garantía a 
ofertar se fixa en 4 anos. No caso de que un licitador oferte un prazo superior ó limite fixado, se 
considerará ós sos efectos de valoración, que oferta o prazo máximo de garantía permitido. 

 
C) Reducción de prazos de execución: (Baremo total de 0 a 10 puntos). 

 
Valorarase mediante a aplicación de regras de proporcionalidade matemática (regra de tres), outorgando a 
máxima puntuación ó licitador que oferte unha maior reducción de prazo, e valorando as restantes 
reduccións de prazos ofertados proporcionalmente. A reducción de prazo deberá expresarse en días 
naturais a contar desde a sinatura da acta de comprobación de replanteo da obra. 
 
Igualmente a mesa de contratación aclara que o prazo de execución previsto será de 6 
meses e que se tomará aos efectos de cómputo das reduccións que sexan ofertadas 
como 180 días naturais. 
 
Seguidamente se procede a dar apertura ao sobre C, cos seguintes resultados: 
 
-Oviga S.L: 
 
+Oferta executar a obra nun prazo de 92 días naturais o que supón unha reducción de 88 
días naturais respecto do prazo fixado nos pregos. 
+Oferta un prazo de garantía de 4 anos. 
+Oferta económica: 241.082,22 euros (ive incluído). 
 
-Esqueiro S.L: 
 
+Oferta executar a obra nun prazo de 90 días naturais o que supón unha reducción de 90 
días naturais respecto do prazo fixado nos pregos. 
+Oferta un prazo de garantía de 4 anos. 
+Oferta económica: 241.082,21 euros (ive incluido). 
 
-Mouzo y Souto S.L  
 
+Oferta executar a obra nun prazo de 150 días naturais o que supón unha reducción de 
30 días naturais respecto do prazo fixado nos pregos. 
+Oferta un prazo de garantía de 4 anos. 
+Oferta económica: 256.681,65 euros (ive incluido). 
 
-Proyecta S.L: 
 
+Oferta executar as obras nun prazo de 59 días naturais o que supón unha reducción de 
121 días naturais respecto do prazo fixado nos pregos. 
+Oferta un prazo de garantía de 4 anos. 
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+Oferta económica: 241.082,21.(ive incluido) 
 
-Ceo Construcciones: 
 
+Oferta executar as obras nun prazo de 152 días naturais o que supón unha reducción de 
prazo de 28 días naturais respecto do prazo fixado nos pregos. 
+Oferta un prazo de garantía de  4 anos. 
+Oferta económica: 242.725,85 euros. (ive incluido) 
 
-Construcciones en Piedra Sigrás S.L: 
 
+Oferta executar as obras nun prazo de 81 días naturais o que supón unha reducción de 
prazo de 99 días naturais respectos do prazo fixado nos pregos. 
+Oferta un prazo de garantía de 4 anos. 
+Oferta económica: 232.431,62 euros. (ive incluido) 
 
-Rio Sieira S.L 
 
+Oferta executar as obras nun prazo de 141 días naturais o que supón unha reducción de 
prazo de 39 días naturais respecto do prazo fixado nos pregos. 
+Oferta un prazo de garantía de 2 anos. 
+Oferta económica: 243.067,59 euros (ive incluido) 
 
-Terrauga S.L 
 
+Oferta executar as obras nun prazo de 120 días naturais o que supón unha reducción de 
prazo de 60 días naturais respecto do prazo fixado nos pregos. 
+Oferta un prazo de garantía de 4 anos. 
+Oferta económica: 257.617,61 euros. (ive incluido) 
 
-Construcciones Ogando S.L: 
 
+Oferta executar as obras nun prazo de 85 días naturais o que supón unha reducción de 
95 días naturais respecto do prazo fixado nos pregos. 
+Oferta un prazo de garantía de 2 anos. 
+Oferta económica: 256.681,65 euros. (ive incluido) 
 
-Canosa S.L: 
 
+Oferta executar as obras nun prazo de 120 días naturais o que supón unha reducción de 
60 días naturais respecto do prazo fixado nos pregos. 
+Oferta un prazo de garantía de 3 anos. 
+Oferta económica: 222.646,52 euros. (ive incluido). 
 
-Xestión Ambiental de Contratas S.L: 
 
+Oferta executar as obras nun prazo de 90 días naturais o que supón unha reducción de 
prazo de 90 días naturais respecto do prazo fixado nos pregos. 
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+Oferta un prazo de garantía de cinco anos. 
+Oferta económica: 241.082,21 euros (ive incluido). 
 
Unha vez realizada a apertura, se lle da traslado ao departamento de intervención do 
Concello para que de conformidade cos criterios fixados nos pregos e anteriormente 
citados calcule a puntuación obtida polos diferentes licitadores no sobre C, dando os 
resultados que se sinalan na táboa que se xunta coa presente acta como anexo da mesma 
e que tamén será asinada polos membros da mesa. 
Finalmente da suma das puntuacións totais obtidas na valoración das ofertas dos sobres 
B e C, se obteñen as seguintes puntuacións: 
 

Empresa Sobre B Sobre C Total 
Xestión Ambiental 15 52,44 67,44 

Canosa 7 47,46 54,46 
Construcciones Ogando 19 35,02 54,02 

Terrauga 22 36,36 58,36 
Rio Sieira 11 41,59 52,59 

CPS 19 53,18 72,18 
Ceo Construcciones 15 45,96 60,96 

Proyecta 14 55 69,00 
Mouzo y Souto 15 34,65 49,65 

Esqueiro 39 52,44 91,44 
Oviga 24 52,27 76,27 

 
 
Polo que á vista do anterior a mesa de contratación acorda por unanimidade dos seus 
membros propoñer a adxudicación das obras a favor da empresa Esqueiro S.L. 
 
E non sendo outro o obxecto da presente mesa se levanta a sesión da mesma cando son 
as 13:30  horas o día anteriormente indicado, asinan os membros da mesa . 
 


