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INFORME DE VALORACIÓN DEFINITIVA DAS OFERTAS CON ARRANXO AO PREGO DO 
PROCEDEMENTO ABERTO PARA A ADXUDICACIÓN DO CONTRATO:  

Titulo:  SERVIZO DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN E PEQUENA REFORMA OU AMPLIACIÓN 
DE DIVERSOS EDIFICIOS E INSTALACIÓNS DEPENDENTES DO CONCELLO DE 
SANTIAGO 2019 

Expediente:  CON/1/2019 – XOB/500/2018 
 

1. OBXECTO 

Redáctase o presente informe técnico para a valoración dos criterios de adxudicación avaliables en forma de 
cifras ou porcentaxes (sobre nº 3) e a presentación do resumen final das valoracións do procedemento de 
contratación para a realización do “Servizo de conservación, reparación e pequena reforma ou ampliación de 
diversos edificios e instalacións dependentes do Concello de Santiago 2019”, de acordo co seu Prego de Cláusulas 
Administrativas Particulares (PCAP) e coa documentación do expediente de referencia CON/1/2019. 

 

2. ADMISIÓN PREVIA 

No trámite de determinación da existencia de ofertas económicas anormais ou desproporcionadas tivo esta 
consideración a oferta presentada por CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO SL. 

Finalizado o prazo aberto para a súa xustificación, non foi presentada documentación, polo tanto o técnico que 
subscribe non pode garantir que poida cumprirse a proposición, polo que proponse o mantemento da 
consideración da oferta como anormal ou desproporcionada. 

Deste xeito, no caso de que a mesa resolva a exclusión da mesma, as ofertas definitivamente admitidas serían as 
seguintes: 

 

 

3. VALORACIÓN DAS OFERTAS ECONÓMICAS  

O PCAP só establece a valoración das ofertas económicas como único criterio de adxudicación avaliable en forma 
de cifras ou porcentaxes. 

De acordo coa fórmula establecida na cláusula 10.3.A.1), a valoración das propostas económicas (PA) debe 
realizarse sobre as ofertas económicas dos licitadores. Tendo en conta que o modelo de proposición económica 
previsto no Anexo I do PCAP require a baixa que realiza o licitador (Bn), para a aplicación da citada fórmula de 
valoración a oferta económica de cada licitador obtense da seguinte forma: 

On = 100% – Bn 

Preséntase a continuación o cadro resume das puntuacións obtidas por cada licitador segundo o antedito: 

1 ESPINA Y DELFIN SL 22,80%
2 CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA SL 23,15%
3 2000 JOSCON CONSTRUCCIONES SL 22,55%
4 UTE ARINES OBRAS Y PROYECTOS SL - CONSTRUCTORA CONSVIAL SL 23,99%
5 ORECO SAU 29,50%

Nº de
orde

Licitador Baixa
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4. RESUMEN VALORACIÓN DOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN 

Presentase a continuación o resumen das valoracións parciais e a suma da valoración total dos criterios de 
adxudicación e a orde de clasificación consecuente dos licitadores que non foron excluídos ata o momento: 

 

 

5. CONCLUSIÓN 

Sométese o presente informe a avaliación da mesa de contratación para que proceda como mellor considere, en 
función do establecido no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares do procedemento de licitación. 

 
 
Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2019. 
 
 
O Arquitecto municipal 
Asdo.: Diego Briega Argomaniz 
 

 

Sobre nº 2
PB)

Sobre nº 3
PA)

1 ESPINA&DELFIN 39,75 35,76 75,51 1º
2 IGLESIAS MERA 32,00 36,31 68,31 4º
3 JOSCON 38,75 35,37 74,12 2º
4 UTE ARINES-CONSVIAL 35,50 37,63 73,13 3º
5 ORECO 16,00 44,59 60,59 5º

Orde de
clasificación

Nº de
orde

Licitador
Puntuación

total

Puntuacións parciais
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