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A Xunta de Goberno da cidade de Santiago de Compostela, na 

sesión que tivo lugar o día 24 de novembro de 2017, previa 

declaración de urxencia acordada por unanimidade, adoptou o 

seguinte acordo: 

  

NÚMERO 53 .- PROPOSTA DO CONCELLEIRO DELEGADO DE MEDIO 
AMBIENTE, CONVIVENCIA E INFORMÁTICA RELATIVA Á ADXUDICACIÓN DO 
CONTRATO DE "SUBMINISTRO PARA A MELLORA DAS INSTALACIÓNS DE 
ALUMEADO PÚBLICO NOS ACCESOS Á CIDADE DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (FASE III). FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO 
REXIONAL NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO DE CRECEMENTO SOSTIBLE 
2014-2020". 

Dáse conta á Xunta de Goberno da Cidade de Santiago de 

Compostela da proposta, de data 23 de novembro de 2017, do 

concelleiro delegado de Medio Ambiente, Convivencia e 

Informática. Así mesmo, do informe de Intervención, con 

carácter de reparo non suspensivo, número 2017/897 de data 

24.11.17. 

A devandita proposta é do seguinte teor literal: 

 

“Duro Fernández, concelleiro delegado de medio ambiente, convivencia 
e informática, e presidente da mesa de contratación da licitación 

“Subministro para a mellora das instalacións de alumeado público nos 

accesos á cidade de Santiago de Compostela (FASE III), Fondo Europeo 

de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de 

Crecemento Sostible 2014-2020”, consonte ós termos establecidos no 

artigo 320 do Texto refundido da Lei de contratos do sector público, 

aprobado por RD Lexislativo 3/2011 de 14 de novembro, en relación co 

Destinatario 
 

Número 53 .- Proposta do concelleiro delegado de Medio 
Ambiente, Convivencia e Informática relativa á adxudicación 
do contrato de "Subministro para a mellora das instalacións 
de alumeado público nos accesos á cidade de Santiago de 
Compostela (FASE III). Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional no marco do Programa Operativo de Crecemento 
Sostible 2014-2020".  
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art. 22 do RD 817/2009 de 8 de maio, e en virtude das competencias 

delegadas por decreto de Alcaldía do 28/06/2017, 

 

EXPÓN: 
 

Primeiro: Con data 16 de novembro de 2017, celébrase a mesa de 

contratación na que se acorda que a oferta máis vantaxosa das 

presentadas é a do licitador COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA. 

 

Segundo: Con data 23 de novembro, celébrase a mesa de contratación 

na que se procede ao análise da documentación aportada polo 

licitador proposto, considerando os membros da mesma que queda 

suficientemente acreditado o cumprimento dos distintos 

requirimentos. 

 

En consecuencia, e consonte ao acordado nas correspondentes reunións 

da mesa de contratación, esta concellería procede a realizar a 

seguinte:  

 

PROPOSTA Á XUNTA DE GOBERNO  
 
PRIMEIRO: Rexeitar as ofertas presentadas polas empresas: 
 

. ESELED CONSULTING SLU por non axustarse ó modelo de proposición 

económica recollido no prego, incumprindo o taxativo requerimento da 

súa cláusula 13.3, esixindo a súa redacción unha actitude deductiva 

e/ou interpretativa da mesa que sobrepasaría os límites do esixible 

e razoable. 

 

. MICROLED LA MANCHA SL e GOMEZ MAQUEDA SA, por non aportar a 

documentación técnica esixida de acordo coa cláusula 13.3 do prego 

de aplicación. 

 

SEGUNDO: Adxudicar o contrato de referencia a favor da empresa COBRA 
FERROVIAL SERVICIOS SA (CIF: A80241789), que oferta unha porcentaxe 

de baixa do 12’39% a aplicar sobre o cadro de prezos unitarios 

incorporado ó prego técnico ata un importe máximo de 293.651,99 
euros (IVE aparte 21%: 61.666,92 euros), ó ser a súa proposta a máis 
vantaxosa das presentadas. 

 
Así mesmo, compromete unha ampliación do prazo de garantía de 15 

anos sobre o mínimo de 5 establecidos no prego e un tempo máximo de 

disposición de luminarias de 24 horas. 
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Desígnase como técnico municipal director- responsable do contrato a 

D. Pedro Sánchez Mariño, enxeñeiro técnico industrial municipal. 

 

O gasto financiarase con cargo á aplicación orzamentaria 060 16500 
61900, tratándose neste caso dun expediente anticipado de gasto.” 
 

Informados/as os/as concelleiros/as, a Xunta de Goberno da 
cidade de Santiago de Compostela acorda por unanimidade dos 
seus membros presentes: 

 
PRIMEIRO: Rexeitar as ofertas presentadas polas empresas: 
 

. ESELED CONSULTING SLU por non axustarse ao modelo de 

proposición económica recollido no prego, incumprindo o 

taxativo requerimento da súa cláusula 13.3, esixindo a súa 

redacción unha actitude deductiva e/ou interpretativa da mesa 

que sobrepasaría os límites do esixible e razoable. 

 

. MICROLED LA MANCHA SL e GOMEZ MAQUEDA SA, por non aportar a 

documentación técnica esixida de acordo coa cláusula 13.3 do 

prego de aplicación. 

 

SEGUNDO: Adxudicar o contrato de “Subministro para a mellora 
das instalacións de alumeado público nos accesos á cidade de 

Santiago de Compostela (FASE III), Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de 

Crecemento Sostible 2014-2020”,  a favor da empresa    

FERROVIAL SERVICIOS SA (CIF: A80241789), que oferta unha 

porcentaxe de baixa do 12’39% a aplicar sobre o cadro de 

prezos unitarios incorporado ao prego técnico ata un importe 

máximo de 293.651,99 euros (IVE aparte 21%: 61.666,92 euros), 
ao ser a súa proposta a máis vantaxosa das presentadas. 

 
Así mesmo, compromete unha ampliación do prazo de garantía de 

15 anos sobre o mínimo de 5 establecidos no prego e un tempo 

máximo de disposición de luminarias de 24 horas. 

 

Desígnase como técnico municipal director- responsable do 

contrato a D. Pedro Sánchez Mariño, enxeñeiro técnico 

industrial municipal. 






