CONCELLO DE OUTES (A Coruña)

Anuncio de contratación do servizo de “Axuda no Fogar do Concello de Outes”
ANUNCIO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO CON MULTIPLICIDADE DE
CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO SERVIZO DE “AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE OUTES”.
1.- Entidade adxudicataria:
a. Organismo: Concello de Outes
b. Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral
2.- Obxecto do contrato:
a) Descrición do obxecto: Servizos de “Axuda no fogar: Persoas dependentes”.
b) Lugar de execución: Concello de Outes.
c) Prazo de execución: Dous anos.
3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedemento: aberto con multiplicidade de criterios de adxudicación.
4.- Prezo e orzamento base de licitación:
a) O prezo do contrato determínase en función do número de horas de prestación do servizo
que efectúe a empresa adxudicataria, tomando como base de licitación os seguintes prezo/hora:
- De 11,38 € máis 0,46 € de IVE, en total 11,84 €/hora en días laborables (luns a venres, e sábados
ata as 15:00 h):
- De 11,68 € máis 0,47 € de IVE, en total 12,15 €/hora en días santos (e os sábados a partir das
15:00 h):
b) O orzamento máximo anual do contrato é de 227.782,08 € máis 47.834,23 € de IVE, en total
anual de 275.616,31 €. Para a totalidade do período do contrato 455.564,16 €, máis IVE.
5.- Garantía provisional e definitiva:
a) Provisional: Non se esixe.
b) Definitiva: 5% do orzamento máximo de licitación, IVE excluído (455.564,16 €).
6.- Obtención de documentación e información
a) Entidade: Concello de Outes.
b) Domicilio: Rúa da Vila, nº 1. Outes
c) Localidade e código postal: Outes (A Coruña) 15230.
d) Teléfono: 981 883002
e) Data límite de obtención de documentos e información: ata á data de finalización de presentación
de ofertas.
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7.- Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación. Presentación de ofertas: Os licitadores
poderán presentar as proposicións no rexistro xeral do Concello de Outes, ata as 14:00 horas no prazo de
15 días naturais contados a partir do día seguinte a publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial
da Provincia.
a. Documentación a presentar: A sinalada no prego de cláusulas administrativas particulares.
b. Lugar de presentación: Rexistro do Concello de Outes. Concello de Outes, rúa da Vila, nº 1, Serra
de Outes (A Coruña) 15230.
8.- Apertura das ofertas.
a) Entidade: Concello de Outes.
b) Domicilio: rúa da Vila, nº 1, Serra de Outes (A Coruña)
c) Localidade: Outes
d) Data e hora: Indicarase cunha antelación mínima de 2 días hábiles no perfil do contratante e no
taboleiro de anuncios do Concello.
9.- Gasto de anuncios. O adxudicatario estará obrigado a pagar todos os gastos de publicación de anuncios
de licitación, de ser o caso, e doutros que se puidesen inserir por causa do obxecto do contrato ou en
cumprimento da lexislación vixente.
10.- Portal informático ou páxina web onde figuren as informacións relativas á convocatoria ou onde se
poden obter os pregos: www.outes.gal (perfil do contratante)

En Outes, 5 de maio do 2017.
A Alcaldesa
María Beatriz Molinos Vidal
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