CONCELLO DE OUTES (A Coruña)

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DO SERVIZO DE
“AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE OUTES”
A Xunta de Goberno Local deste Concello, na sesión do 17.07.2017, resolveuse a
adxudicación do contrato indicado que se publica consonte ao Prego e aos efectos do artigo
154 RD 3/2011, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de contratos do sector público. A
devandita adxudicación foi conforme as seguintes que se relacionan:
1. Entidade Adxudicadora:
a) Organismo: Concello de Outes.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
c) Enderezo do perfil do contratante: www.outes.gal (perfil do contratante).
d) Domicilio: Rúa da Vila, nº 1. Outes
e) Localidade e código postal: Outes (A Coruña) 15230.
f) Teléfono: 981 883002
g) enderezo electrónico: andres.busto@outes.es
2. Obxecto do Contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de servizos
b) Descrición do obxecto do contrato: Servizos de “Axuda no fogar: Persoas
dependentes”.
3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:
a) Procedemento: aberto con multiplicidade de criterios de adxudicación.
b) Tramitación: Ordinaria.
4. Orzamento base de licitación e prazo de execución:
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.
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5. Adxudicación:
a. Adxudicatario: “Servizos Sociais Ulla Sar SL”
b. Data da resolución de adxudicación: 17.07.2017
c. Importe de Adxudicación: 10,86 €/h -luns a venres e o sábado ata as 15:00 h- e 11,86
€/h -os sábados a partir das 15:00 h, domingos e días santos, IVE incluído.
d. Prazo de formalización contrato: dentro dos 15 días hábiles dende a notificación do
acto.
e. Duración contrato: Dous anos.

OUTES, a 31 de xullo do 2017

A alcaldesa

Asdo. Maria Beatriz Molinos Vidal

Páxina 2 de 2

