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ACTA DA 3ª REUNIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN 
 
LICITACIÓN: Servizo de "saúde paso a paso" nos centros socioculturais do Concello de Santiago de 
Compostela. 
 
TIPO DE LICITACIÓN: 39.627,50 euros máis IVE.  PROCEDEMENTO: Aberto. 
 
LUGAR, DATA E HORA: Sección de Contratación, Rúa Presidente Salvador Allende, nº 6-8, 10 de 
outubro de 2019, ás 9:30 horas. 
 
ASISTENTES: 
 
Presidente:  José Javier Fernández Martínez. 
 
Vogais:  Juan Ramón González Carnero, Interventor Xeral. 

Iñaki Bilbao Castro, letrado da Asesoría Xurídica. 
 

Secretario:  Román Otero Ferreiro, xefe de sección de contratación. 
 
Convócase esta sesión da mesa para dar conta do informe xurídico que fora requirido ao respecto da 
validez da oferta económica presentada pola empresa SERVIPLUSTOTAL. Finalmente o informe, emitido 
polo xefe de sección de contratación, conclúe que analizadas as numerosas resolucións emitidas polos 
tribunais de contratación ante supostos análogos, a oferta, tal e como foi redactada, pode considerarse 
perfectamente admisible, xa que pode ser determinada sen maior dificultade mediante unha simple e 
sinxela operación aritmética.  
 
Así, o prezo hora aparece claramente fixado na proposta, e a cantidade final comprometida polo total do 
contrato pode extraerse fácilmente multiplicando ese prezo polo número de horas detalladas no prego 
técnico (1.801,25 horas) e recollidas tamén na memoria económica e no informe de necesidades, 
documentos estes dous últimos públicos e que tamén concretan o prezo hora tipo de referencia. 
 
Realizadas estas operacións a oferta final resulta ser 37.466 euros. 
 
En consecuencia, e acordado, á vista do informe emitido, considerar como válida a oferta da empresa 
SERVIPLUSTOTAL SL, remítese a documentación relativa aos criterios de adxudicación avaliables 
mediante fórmulas aos técnicos municipais para a emisión do informe final de valoración. 
 
Ás 9.45 horas levántase a sesión. Eu, como secretario, dou fe. 
 

Vº E PRACE         O SECRETARIO DA MESA 
O PRESIDENTE DA MESA 
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