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AdministrAción LocAL
municipAL
OleirOs
secretaría Xeral

Anuncio de licitación para a contratación do servizo denominado “Mantemento das instalacións térmicas en edificios do Concello de 
Oleiros”

Por Decreto da Alcaldía nº 5291/13, de 11 de decembro, aprobouse o expediente administrativo para a contratación, 
por medio de procedemento aberto e aplicando para a selección do contratista diversidade de criterios, do servizo denomi-
nado “Mantemento das instalacións térmicas en edificios do Concello de Oleiros”

A través do presente anuncio convócase licitación de acordo coas seguintes condicións:

1. ENTIDADE ADXUDICADORA

a) Organismo.- Concello de Oleiros.

b) Dependencia que tramita o expediente.- Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia.- Concello de Oleiros. Edificio anexo ao do Concello. Departamento de Contratación

2) Enderezo.- Parque Victor Jara, nº 1

3) Localidade e código postal.- Oleiros CP15173

4) Teléfono.- 981.610.000

5) Fax.- 981.648.118

6) Correo electrónico.- j.diaz@oleiros.org

7) Dirección de Internet do perfíl do contratante.- www.contrataciondelestado.es

8) Data límite de obtención de documentación e información.- Durante o prazo de presentación de proposicións.

d) Número de expediente.- 2013004980

2. OBXECTO DO CONTRATO

a) Tipo.- Servizo

b) Descrición do obxecto.- “Mantemento das instalacións térmicas en edificios do Concello de Oleiros”

c) División por lotes e número.- Indivisión do obxecto do contrato. Non hai lotes.

d) Lugar de execución.- Nos edificios municipais que se relacionan no prego de  prescricións técnicas.

e) Prazo de duración máxima do contrato.- dous anos

f) Admisión de prórroga.- Posibilidade de dúas prórrogas de un ano cada unha.

g) CPV.- 50720000-8: Servizos de reparación e mantemento de calefacción central.

3. TRAMITACION, PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACION

a) Tramitación.- Ordinaria

b) Procedemento.- Aberto con diversidade de criterios de avaliación

c) Criterios de adxudicación:

- Oferta técnica.

- Prestacións complementarias.

- Oferta económica sobre a partida para o mantemento preventivo.
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4. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO.-

a) Importe.- 139.440,00 €.

5. ORZAMENTO BÁSICO DE LICITACIÓN

a) Importe.- 69.720,00 € + 14.641,20 € (21% IVE)  = 84.361,20 €

6. GARANTIAS

a) Provisional.- Non se esixe

b) Definitiva.- 5% do importe de adxudicación, excluído o IVE

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DO CONTRATISTA

a) Clasificación: Non se esixe.

b) Solvencia económica e financieira e solvencia técnica ou profesional.- O licitador proposto como adxudicatario debe-
rá de acredita-la solvencia económica e financeira e a solvencia técnica de conformidade co disposto na cláusula 6.C) do 
prego de cláusulas admvas.

c) Outros requisitos específicos.- Os licitadores deberán de presentar a documentación acreditativa de ser empresa 
habilitada para a actividade de mantemento e instalación de instalacións térmicas en edificios (cláusula 12.1.C) do prego 
de cláusulas administrativas)

Así mesmo, deberán de presentar tamén o certificado ou documento acreditativo xustificativo de que a empresa é 
xestora finalista de residuos ou convenio ou acordo asinado para a xestión de residuos ou compromiso de obtelo antes da 
sinatura do contrato, se é o caso. (cláusula 12.1.D) do prego de cláusulas administrativas)

8. PRESENTACION DAS OFERTAS OU DAS SOLICITUDES DE PARTICIPACION

a) Data límite de presentación.- Vinte (20) días naturais contados a partir do día seguinte ó da  publicación do último 
anuncio de licitación, xa sexa no BOP ou no perfíl de contratante; rematando ás 13 horas.

b) Modalidade de presentación.- Directamente no Rexistro Xeral do Concello de Oleiros, por correo certificado segundo 
o disposto no art. 80 do RXCAP ou en calquera outro lugar dos previstos no art.  38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, 
de Réxime Xurídico das Admóns. Públicas e do Procedemento Administrativo Común

c) Lugar de presentacion

   * Dependencia.- Rexistro Xeral do Concello de Oleiros.

   * Enderezo.- Praza de Galicia, nº 1

   * Localidade e código postal.- 15173 - Oleiros.

d) Prazo durante o cal o licitador ten a obriga de mante-la súa oferta.- Dous meses.

9. APERTURA DAS OFERTAS

b) Enderezo.- Sala de reunións da Casa do Concello de Oleiros – praza de Galicia nº 1, primeiro andar.

c) Localidade.- Oleiros  CP15173

d) Data e hora.- Indicarase no anuncio que se publique no perfíl do contratante do Concello de Oleiros.

10. GASTOS DE PUBLICIDADE.- Serán de conta do adxudicatario os gastos de publicación de anuncios de licitación en diarios 
oficiais e medios de comunicación segundo o disposto na cláusula 23 do prego de cláusulas administrativas particulares

11. OUTRAS INFORMACIÓNS.-.

*) Taxa pola presentación de proposicións: 82,20 €

*) Taxa pola formalización do contrato en documento administrativo (só o adxudicatario): 8,24 €

*) O órgano de contratación establecerá xornadas para visita das instalacións a efectos de que os licitadores poidan 
realiza-la súa oferta con base no establecido no prego de cláusulas administrativas e no de prescricións técnicas. Así, 
establécese como xornada de visita das instalacións obxecto deste contrato o quinto (5º) día hábil seguinte ao do inicio do 
prazo de presentación de ofertas.

Oleiros, 12 de decembro de 2013

O ALCALDE

Asdo: Angel García Seoane.

2013/15739
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