
ANUNCIO

Anuncio de licitación do servizo de axuda no fogar

1)Entidade adxudicadora: datos xerais obtención de información

A)Organismo: Concello de Vedra
B)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral
C)Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello: Avd.. M. 

M.  Gómez  Lorenzo,  1-15885 Vedra.  Teléfono  981-814612.  Fax:  981-503331.  Correo 
electrónico: mercedes.pereiras@vedra.dicoruna.es. 

Perfil do Contratante: www.concellodevedra.com

2)Obxecto do contrato:

Tipo: Servizos
Descrición  do  obxecto:  Prestación  dos  servizos  de  AXUDA  NO  FOGAR 

madiante o acceso por libre concurrencia e para persoas en situación de dependencia.
Lugar de execución: Termo municipal de Vedra
Prazo: a duración do contrato será de dous anos

3)Tramitación e procedemento 

Tramitación:Ordinaria
Procedemento: aberto, varios criterios de adxudicación
Criterios de  adxudicación: cláusula 12 do prego de condicións técnicas do SAF

4) Orzamento base de licitación

A) Importe do contrato: 308.256,00 euros máis 15.300,48 euros de IVE. Total: 
323.556,48 euro

B) Prezos máximos:

B.1.- 13 euros máis IVE para libre concurrencia de luns a sábado ata as 14:00 
horas

B.2.- 13,00 euros máis IVE para dependentes de luns a sábado ata as 14:00 horas
B.3.- 15,00 euros máis IVE para dependentes sábados a partir das 14:00 horas, 

domingos e festivos
5)Garantias



Provisional: 6.000, 00 euros
Definitiva: 5% do importe de adxudicación, excluído o IVE

6) Requisitos específicos do contratista: A solvencia económica e financeira, e 
solvencia técnica e profesional, acreditarase conforme ao establecido na cláusula sexta do 
prego de claúsulas administrativas particulares.

8) Presentación de ofertas 

A) Data límite de presentación: Ata as 14:00 horas do décimo quinto día natural 
dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

B)Documentación a presentar: a indicada no prego.
C)Lugar de Presentación: As proposición poderán presentarse por correo, telefax, 

ou  por  medios  electrónicos,  informáticos  ou  telemáticos,  en  calquera  dos  lugares 
establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, do réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común. 

9)Apertura de ofertas: 

A Mesa de Contratación constituirase o cuarto día hábil  tras a finalización do 
prazo de presentación das proposicións, ás 12:00 horas.

10) Gastos de publicidade: Son por conta do adxudicatatrio.

Vedra, 26 de xaneiro de 2011
      O ALCALDE

Asdo. Odón C. Cobas García


