
 
Concello de Ponteareas

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

ASUNTO: EDUSI: IEE e proxecto e dirección de obra casas dos mestres
N.º Expediente: 1255/2018 
Proposta do servizo: Servizos Sociais (Axudas de emerxencia social e Axuda no fogar) e Medio 
Rural (Agricultura, Gandería e Montes)

Vista a necesidade deste Concello de adquirir/realizar  IEE e proxecto e dirección de obra 
casas dos mestres  polos motivos expostos na proposta de gasto do Concelleiro/a Servizos 
Sociais (Axudas de emerxencia social e Axuda no fogar) e Medio Rural (Agricultura, Gandería e 
Montes) de data  22/02/2018,  considérase imprescindible efectuar a contratación externa do 
mesmo. 

Recabado/s o/s seguinte/s presuposto/s:  

Atendendo ao criterio único de adxudicación do menor prezo,

CIF/NIF Nome e apelidos PREZO sen IVE Prezo con IVE

J70391594 Colectivo NOZ S.C.P 17.849,00 € 21.597,29 €

J32475931 García Rojo 
Arquitectos S.C.P

17.898,00 € 21.656,58 €

44488682N Jonatan López Pérez 17.885,00 € 21.640, 85 €

proponse a Colectivo NOZ S.C.P, NIF/CIF J70391594.

O importe do contrato para a adquisición/realización de IEE e proxecto e dirección de obra 
casas dos mestres ascendería a cantidade de  21.597,29 € (IVE incluido) polo tanto trátase 
dun contrato menor conforme o establecido no artigo 138.3 do Real Decreto Lexislativo 3/2011,  
de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei  de Contratos do sector  
Público (TRLCSP), cuxa tramitación se rixe polo establecido no seu artigo 111 e preceptos 
concordantes.

Visto que con data  07/03/2018 acreditase a existencia de crédito adecuado e suficiente para 
financiar  o  gasto  que  comporta  a  celebración  deste  contrato  na  aplicación  presupostaria 
92000-2279960.

Dacordo coas atribucións que me confiere a Disposición Adicional Segunda do TRLCSP 

DISPOÑO

PRIMEIRO- Levar a cabo a adquisición/realización IEE e proxecto e dirección de obra casas 
dos mestres mediante o procedemento do contrato menor co contratista Colectivo Noz S.C.P 
CIF/NIF J70391594 por un importe de 17.849,00 € euros e 3.748,29 € euros de I.V.E.

SEGUNDO- Aprobar o gasto correspondente á prestación do obxeto deste contrato con cargo á 
partida presupostaria indicada do vixente Orzamento.

TERCEIRO- Notificar a resolución ao adxudicatario requeríndolle para que presente a seguinte 
documentación no prazo de dez días hábiles a contar desde o seguinte da recepción do 
presente requerimento:

Concello de Ponteareas

Xardíns da Xiralda s/n, Ponteareas. 36860 (Pontevedra). Tfno. 986640000. Fax: 986660647



 
Concello de Ponteareas

 Documentación acreditativa da personalidade xurídica do empresario
 Documentación acreditativa da representación
 Documentación xustificativa de estar ao día no cumprimento das súas obrigas 

tributarias e coa Seguridade Social

CUARTO- Unha vez realizada a prestación, incorpórese a factura e tramítese o pago se 
procede.

Mándao e asínao o Sr. Alcalde, en Ponteareas

DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE

Concello de Ponteareas

Xardíns da Xiralda s/n, Ponteareas. 36860 (Pontevedra). Tfno. 986640000. Fax: 986660647
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