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CELEBRADA

POLO

Manuel Requeijo Arnejo (2 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 17/09/2020
HASH: ae974b6a16a5b954e312c68e094044b5

De seguido, sometese a debate e aprobación o seguinte asunto;
1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO REQUERIMENTO DE
DOCUMENTACIÓN E POSTERIOS ADXUDICACIÓN DO SERVIZO DE
AXUDA NO FOGAR.
Vista a acta de valoración das proposicións presentadas para tomar parte no
procedemento de contratación por procedemento aberto suxeto a regulación
harmonizada do contrato de servizo de axuda no fogar (con pluralidade de criterios de
adxudicación con aplicación de xuizos de valor e criterios de apreciación automática) da
que resulta:
LICITADOR
OS
VENTOS
INNOVACIÓN
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S.L.
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A
TUA
AXUDA
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8
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TOTAL

30

88

16

50

1.75

67.75

E por iso polo que propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo, como órgano de
contratación:
PRIMEIRO.- REQUERIR a OS VENTOS INNOVACIÓN EN SERVIZOS S.L. como
mellor oferta para que no prazo de 10 días, a contar desde o seguinte a aquel en que
houbera recibido o requerimento, presente a documentación xustificativa do
cumprimento dos requisitos previos aos que fai referencia o art. 140.1 LCSP de dispor
dos medios que se houbese comprometido a adicar á execución do contrato conforme o

ACTA DO PLENO

Da fe do acto a Secretaria do Concello dona Silvia Lamelas Soto.
Sendo as vinte horas pola Presidencia declarase aberta a sesión.
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No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello de Muras, o vinte
e tres de xullo de dous mil vinte, reúnese o Concello Pleno para celebrar, en primeira
convocatoria, sesión pública extraordinaria, baixo a presidencia do Sr. Alcalde DON
MANUEL REQUEIJO ARNEJO e con asistencia dos Concelleiros:
DONA BELEN CHAO RAMIL
DONA CRISTINA FRANCO PARDO
DON MARIO ROUCO REY
DONA MARIA EUGENIA REQUEIJO ARNEJO
DON JESÚS TRASTOY CAMBA
DON ALBERTO DÍAZ DÍAZ
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Silvia Lamelas Soto (1 para 2)
Secretaria - Interventora
Data de Sinatura: 17/09/2020
HASH: b6e08577e87a91d0e4e1a0e22a5cde20
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artigo 76.2 LCSP e de ter constituida a garantía que sexa procedente (5% precio final
ofertado, exclido IVE). Ademais deberá aportar certificación positiva das axencias
tributarias estatal e autonómica así como da Seguridade Social de atoparse ao corrente
no cumprimento das súas obrigas tributarias.
SEGUNDO.- Unha vez comprobada a documentación recibida, proceder á adxudicación
do presente contrato para o cal facultase ao Alcalde-Presidente para a firma do mesmo.
Non obstante, o Pleno acordará o que estime oportuno
Aberto o debate non se producen intervencións.
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E non habendo máis asuntos que tratar o Sr. Presidente levantou a sesión as vinte horas
e tres minutos, da que se extende a presenta acta que firma comigo, de todo o que, como
Secretaria, dou fe

ACTA DO PLENO

O Concello en Pleno, en votación ordinaria por unanimidade, acordan aprobar a
proposición presentada.
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Sometese o punto a votación.

