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(PONTEVEDFìÂ)

AI{T]NCIO DE LICITACIÓN

1. Entidade adxudicadora:

^. Concello de Cuntis

b. Domicilio: Praza da Constitución no4, Cuntis, 36670 (Pontevedra)

c. Obtención da documentación: Na Secretaría do Concello está a disposición os
pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas, e o
resto do expediente, podendo solicitarse copia dos pregos no coffeo electrónico
contratacion@concellodecuntis. es

2. Obxecto do Contrato:

a. Tipo: Contrato de Servizos

b. Denominación: Servizo de asesoramento xurídico á muller

c. Duración do contrato: 3 anos, prorrogable por outros 3 anos máis

3. Tramitación e procedemento

a. Tramitación:Ordinaria

b. Procedemento: Negociado sen publicidade

4. Prezo do Contrato:

a) Valor estimado: 9.000,00€ (prezo total, incluíndo a prorroga do contrato)

b) IVE: 1.890,00€

c) Aplicación orzamentaria: 231-22709

5. Valoración das ofertas. Criterios para a selección da oferta economicamente mais
vantaxosa.

o Q prezo ofertado valorarase cunha puntuación máxima de 35 puntos,de acordo
coaseguinte formula (sendo a oferta máxima de 10.890,00 euros).
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Px:Puntuación que se outorga â oferta económica (Ox) da empresa.

QVtg:Oferta co prezo máis baixo.
PMAX:Máxima puntuación económica.

Qx:Oferta da empresa X.

r Experiencia na Administración Pública en áreas de muller, violencia de xénero e

similares:
Por cada mes de servicios na Administración Pública: 0.30 puntos.
A puntuación máxima neste apartado será de 15 puntos e non se terán en conta as fraccións
inferiores ó mes.
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Formación complementaria na área de muller, violencia de xénero e similares.

Por cursos e seminarios de formación organizados ou homologados polas Administracións
públicas, entidades públicas, EGAP, INAP, ou universidades.
0,25 puntos por cursos de 15 a 40 horas.
0,50 puntos por cursos de 4I a 100 horas
1,5 puntos por cursos de 101 a 150 horas.
2 puntos por cursos de máis de 150 horas.
A puntuación máxima neste apartado será de 10 puntos e non se terán en conta os cursos de
formación inferiores a 15 horas.

Formación específica en materia de mediación: 5 puntos por titulación acreditada do
desempeño do exercicio da mediación.

6. Garantías esixid¿: Garantía definitiva: 5o/o do importe de adxudicación.
7. Solvencia

a. Econémica: De conformidade co disposto no apartado quinto de artigo 11 do
Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas, aprobado
polo Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, en concordancia co disposto
no artigo 79 bis in fine do Texto refundido da Lei de contratos do sector
público, que salvo que nos pregos do contrato sexa establecido de modo
expreso a súa esixencia, os candidatos estarán exentos dos requisitos de
acreditación da solvencia económica e financeira e de acreditación da
solvencia técnica e profesional para os contratos de servizos cuxo valor
estimado non exceda de 35.000 euros.

b. Solvencia técnica: Non é esixible a solvencia técnica e económica.

8. Presentación de Ofertas:

a. Prazo:10 días naturais a contar dende'o día seguinte á publicación deste anuncio
no perfil do contratante do Concello de Cuntis: www.concellodecuntis.es.

b. Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de Cuntis, de 09:00 a
13:30 horas, de luns a venres, sábado de 09:00 a 13:00 horas, ou en calquera
das formas previstas na Lei 3017992, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.
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