EXCMO. CONCELLO DA ESTRADA
PONTEVEDRA

ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE SERVIZO DE ASISTENZA
XURÍDICA NO CIM DO CONCELLO DA ESTRADA

Data de inicio da publicación deste anuncio no Perfil do contratante: 20 DE ABRIL DE 2012
1º.-Entidade adxudicadora:
a).-Organismo: Concello de A Estrada
2º.-Obxecto do contrato:
a).-Obxecto: “servizo de asistencia xurídica no CIM do Concello da Estrada”
b).-Lugares de execución: Termo Municipal de A Estrada
c).-Duración: 2 anos (3 anos contando posibles prórrogas)
3º.-Tramitación e procedemento
a).-Tramitación: Urxente.
b).-Procedemento: Negociado sen publicidade.
4º.-Orzamento:
O valor estimado do contrato, de conformidade co previsto no artigo 88 do RD Lexislativo
3/2011, refírese á duración total do contrato, incluídas as prórrogas que puideran producirse. É
dicir, segundo o sinalado na cláusula 5ª destes Pregos, 3 anos.
Así pois, o valor estimado do contrato, que non inclúe o IVE, é de 423,73 euros ó mes,
multiplicados por 12 meses ó ano, e multiplicados por 3 anos. Valor estimado= 15.254,28 euros
En canto ó tipo de licitación, que se refire a unha mensualidade, e si inclúe o IVE, é de 500
euros. (423,73 euros máis o 18 % de IVE, que son 76,27)
5º.-Criterios de adxudicación/negociación:
-Prezo
-Cursos
-Colexiación
-Quenda de oficio
-Renuncia a revisión de prezos
6º.-Garantías:
a).-Provisional: Non se esixe
b).-Definitiva: 5% do importe de adxudicación excluído o IVE, segundo o previsto nos Pregos
7º.-Lugar de presentación de documentación:
a).-Entidade: Rexistro Xeral do Concello de A Estrada
b).-Enderezo: Praza da Constitución nº 1
c).-Localidade e Código Postal: A Estrada. C.P. 36680
d).-Teléfono: 986 57 01 65 (exten.: 4320 ou 4216)
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e).-Fax: 986 57 02 33
f).-Enderezo electrónico: secretaria.aestrada@gmail.com
8.-Obtención de información:
Na dirección e teléfonos sinalados con anterioridade.
Os Pregos que rexerán a contratación atópanse a disposición dos interesados no Centro de
Información á Muller e na Secretaría do Concello.
9º.-Requisitos específicos do contratista:
Os que figuran nos Pregos
10º.-Presentación das ofertas:
-Data límite: Publicado o anuncio de licitación no último dos medios nos que se hai de publicar
(taboleiro de editos, web municipal e 2 xornais dos de maior difusión na bisbarra), os interesados
disporán dun prazo de 5 días naturais para a presentación da súa proposta de participación. Caso de
que o último día de prazo fora inhábil ou sábado, o prazo quedará prorrogado ata o seguinte día
hábil non sábado.

A Estrada, 20 de abril de 2012
A CONCELLEIRA DE IGUALDADE

Asdo.: Amalia Goldar Cora

