
d)  Data e hora: terá lugar, agás que se teña que esperar á recepción da documentación requirida,
o décimo terceiro día hábil, non sábado, seguinte ao de remate do prazo de presentación de
proposicións, ás 10:30 horas, na casa do concello, a Mesa procederá, en acto público, á apertura
do sobre B) dos licitadores admitidos.

10. gastos de publicidade. Os gastos xerados pola publicidade da licitación nos diarios oficiais que
procedan, co límite precisado no artigo 75 do Rcap.

ponte caldelas, a 23 de agosto de 2013.—O alcalde, perfecto Rodríguez Muíños. 2013007650

a N u N c I O

por Resolución de alcaldía de data 24 de xullo de 2013 procedeuse á aprobación do expediente de
contratación, posteriormente modificada por Resolución de alcaldía de data 6 de agosto de 2013,
mediante procedemento aberto, varios criterios de adxudicación, do servizo do mantemento de
instalacións térmicas do concello de ponte caldelas cos seguintes datos:

1. Entidade adxudicadora: Datos xerais e datos para a obtención da información:

a)  Organismo: concello de ponte caldelas

b)  Dependencia que tramita o expediente: Servizos xerais.

c)  Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Oficinas xerais do concello de ponte caldelas

2) Domicilio: avda. de galicia, nº 17

3) localidade e código postal: ponte caldelas, 36820

4) Teléfono: 986750001/13 – ext. 2

5) Fax: 986750020

6) correo electrónico: iria.pontecaldelas@eidolocal.es

7) Enderezo de internet do perfil de contratante: http://www.pontecaldelas.org/perfil_gal.htm

8) Data límite de obtención de documentación e información: último día de presentación de
ofertas.

2. Obxecto do contrato.

a)  Tipo: contrato de servizos.

b)  Descrición: contratación do servizo de mantemento de instalacións térmicas do concello de
ponte caldelas (casa consistorial, o centro cultural, o cEIp cordo Boullosa, o cEIp a Reigosa,
a gardería-ludoteca, o campo de fútbol e o pavillón municipal) e que necesitan un mantemento
periódico.

c)  Duración e admisión de prórroga: Dous (2) anos. Si, ano a ano, ata dous (2) anos máis.

d)  cpV (Referencia de Nomenclatura): 50720000-8, 50730000-1

3. Tramitación e procedemento:

a)  Tramitación: ordinaria.

b)  procedemento: aberto.

c)  poxa electrónica: non.

d)  criterios de adxudicación: varios criterios de adxudicación. cláusula 15 dos pregos.

4. Valor estimado do contrato: como máximo 12.000,00 euros (incluídas prórrogas).

5. Orzamento base de licitación.
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a retribución económica máxima anual que percibirá o adxudicatario ascende á contía de 3.000 €,
desglosado nun valor estimado de 2.479,34 €, e un IVE de 520,66 €, polo que se realiza a mellora mediante
baixa respecto deste.

6. garantía esixida.

—  provisional: non se esixe.

—  ºDefinitiva: 5% do importe de adxudicación, excluído o IVE.

7. Requisitos específicos do contratista:

a)  clasificación: Non esixida.

b)  Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: cláusula 13 dos pregos.

c)  Documentación adicional: De conformidade coa cláusula 13.6 dos pregos se deberá presentar
a acreditación da presentación da declaración responsable no Rexistro autonómico de
Empresas Mantenedoras de Instalacións térmicas nos edificios.

Se deberá acreditar ter subscrito un seguro de responsabilidade civil dos riscos que poidan derivarse
das súas actuacións mediante póliza por contía mínima de 300.000,00€, que se actualizará anualmente,
segundo o Ipc, certificada polo Instituto Nacional de Estadística. Esta última documentación deberá
presentarse no caso de resultar adxudicataria entre a resolución que faga a declaración economicamente
máis vantaxosa e a adxudicación.

8. presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a)  Data límite de presentación. O prazo de presentación de proposicións será de quince (15) días
hábiles contados a partir do seguinte ao de publicación do anuncio de licitación no Boletín
Oficial da provincia de pontevedra.

b)  Modalidade de presentación. Os sobres de que consta a proposición presentaranse, no Rexistro
Xeral do concello de ponte caldelas, en horario de 9,00 a 14,00 horas ou enviaranse por correo.
cando as proposicións se presenten por correo o interesado deberá xustificar co resgardo
correspondente á data de imposición do envío na oficina de correos e anunciar o mesmo día
ao órgano de contratación por fax, telex ou telegrama a remisión da proposición; sen cumprir
estes requisitos non se admitirá a proposición no caso de que se recibira no rexistro xeral fóra
do prazo fixado no anuncio de licitación.

c)  lugar de presentación:

1) Dependencia: Oficinas xerais do concello de ponte caldelas

2) Domicilio: avda. de galicia, nº 17

3) localidade e código postal: ponte caldelas, 36820

4) Teléfono: 986750001/13 – ext. 2

5) Fax: 986750020

6) correo electrónico: iria.pontecaldelas@eidolocal.es

9. apertura de ofertas.

a)  Descrición: público.

b)  Enderezo: avda. de galicia, nº 17

c)  localidade e código postal: ponte caldelas, 36820

d)  Data e hora: terá lugar, agás que se teña que esperar á recepción da documentación requirida,
o décimo día hábil, non sábado, seguinte ao de remate do prazo de presentación de
proposicións, ás 10:30 horas, na casa do concello, a Mesa procederá, en acto público, á apertura
do sobre B) dos licitadores admitidos.

10. gastos de publicidade. Os gastos xerados pola publicidade da licitación nos diarios oficiais que
procedan, co límite precisado no artigo 75 do Rcap.

ponte caldelas, a 23 de agosto de 2013.—O alcalde, perfecto Rodríguez Muíños. 2013007651
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