Anexo I. Cadro de Características do contrato

0. Regulación harmonizada

a) contrato suxeito a regulación harmonizada

1. Obxecto do contrato
I.bis. Codificación.

Servizo de axuda no fogar no Mancomunidade de Ordes
Categoría: 25.
Designación do servizo
Núm. ref. CPC: 93.
Código CPV: 853512000-9
Servizos sociais e de saúde
Servizos de asistencia social sen aloxamento

2.1 Tipo de licitación
2.2. Orzamento do contrato.
2.3. Valor estimado do contrato.
2.4. Valor anual medio do contrato.

2.1. De luns a sábados: 14,00 € por hora de servizo sen ive engadido
Domingos e festivos: 14,00 € por hora de servizo sen ive engadido
2.2. 3.227.952,00 euros (IVE incluído)
2.3. 5.058.060,00 euros (sen IVE)
2.4. 775.950,00 euros (sen IVE)

3. aplicación orzamentaria
4. Duración do contrato. Prórroga. Data de inicio
da execución do contrato.

231/227.99
O prazo de duración do contrato será de 4 anos. Prorrogable anualmente por
outros 2 anos
A data de inicio da execución do contrato é o 01.01.2018.

5. Solvencia económico- financeira.

1. Solvencia económica:
O licitador que presente a oferta máis favorable deberá de acreditar a solvencia
económica e financeira polo seguinte medio, exclusivamente:
Volume anual de negocios, referido ao ano de maior volume de negocios dos
tres últimos concluídos, no ámbito ao que se retira o contrato, por importe
igual ou superior 760.347,00 euros [ou na vez e media o valor estimado do
contrato, sinalado no epígrafe 2.4 anterior (sen ter en conta o IVE)].
O volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das súas
contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario
estivese inscrito no devandito Rexistro, e en caso contrario polas depositadas
no Rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non
inscritos no Rexistro Mercantil acreditarán o seu volume a anual de negocios
mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo
Rexistro Mercantil. Por volume anual de negocios debe entenderse o importe
neto da cifra de negocios que figura na conta de perdas e ganancias nos
modelos regulamentarios das contas anuais establecidas na lexislación
mercantil

Solvencia técnica.

2. Solvencia técnica e profesional:
O licitador que presentase a oferta máis favorable deberá acreditar a súa
solvencia técnica exclusivamente mediante o seguinte criterio:
Unha relación dos principais servizos ou traballos cuxo CPV teña como
primeiros dous díxitos o 85, realizados no últimos cinco anos que inclúa
importe, data e o destinatario, público ou privados dos mesmos, nun importe
anual acumulado no ano de maior execución igual ou superior a 543.165,00 € [o
70% do valor anual estimado do contrato (sen ter en conta o IVE)].
Para esta acreditación, cando o destinatario da prestación fose unha entidade
pública, o licitador presentará un certificado expedido ou visado polo órgano
competente, que deberá incluír a indicación do seu código CPV, o importe e as
datas de prestación do servizo. Cando o destinatario da prestación sexa un
suxeito privado, a acreditación cumprimentarase mediante un certificado ou
declaración responsable expedido polo mesmo destinatario, que deberá ter, en
todo caso, a indicación do código CPV, o importe e as datas de prestación do
servizo.

5. bis. Clasificación do contratista.
Non se esixe
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6. Forma e medio de consulta. Lugar e horario de
presentación das ofertas.

6. bis. Identificación dos órganos competentes
(Adicional 33° TRLCSP).

Consulta: Mancomunidade de Ordes, luns a venres, de 9 a 14:30 horas e no
perfil de contratante do Mancomunidade de Ordes (www.mancomunidadeordes.gal)
Teléfono: 981 680002 Fax: 981682221
Presentación: Rexistro de Entrada da Mancomunidade de Ordes, rúa Xoxardo
s/n, 15680 Ordes (A Coruña).
Días de apertura e horario do Rexistro: De luns a venres, de 9 a 14:30 horas.
Acceso aos Pregos de Cláusulas Administrativas e Técnicas
No perfil do contratante da Mancomunidade de Ordes
(www.mancomunidadeordes.gal).
Rexistro de presentación de facturas:
Rexistro de Entrada da Mancomunidade de Ordes, rúa Xoxardo s/n. 15680
Ordes (A Coruña).
Días de apertura e horario do Rexistro: De luns a venres, de 9 a 14:30 horas.
Identificación necesaria para a presentación de facturas electrónicas:
Destinatario: Mancomunidade de Ordes. CIF P1500003G. DIR3: L05150005
Órgano decisorio/xestor:
Mancomunidade de Ordes. CIF P1500003G. DIR3: L05150005
Oficina contable:
Mancomunidade de Ordes. CIF P1500003G. DIR3: L05150005
Unidade tramitadora:
Mancomunidade de Ordes. CIF P1500003G. DIR3: L05150005
Órgano competente en materia de contabilidade:
Intervención municipal.
Órgano de contratación:
Asemblea da Mancomunidade
Órgano destinatario:
Presidencia

7. Prazo de licitación.

47 días naturais contados a partir do día seguinte ao do envío do anuncia de
licitación ao Diario Oficial da Unión Europea.

8. Publicidade da licitación.

Publicidade mediante anuncio no Diario Oficial da Unión Europea, BOE, Diario
Oficial de Galicia e BOP

8 bis. Publicidade da adxudicación e formalización
(indícase a opción elexida).

9. Garantía definitiva.

Perfil do contratante: www.mancomuniadeordes.org
Publicidade da adxudicación: Perfil do contratante.
Publicidade da formalización do contrato:
a) No perfil do contratante
b) No BOP
c) No DOG
d) No BOE
e) No Diario Oficial da Unión Europea
5% do importe de adxudicación (excluido o IVE).

10. Taxas do contrato.

Non

11. Revisión de prezos

Segundo a Derrogatoria segunda, apartado c) da Lei 2/2015, de 30 de marzo, de
Desindexación da Economía Española, que mantén vixente a Adicional
Octoxésima Oitava dá Lei 22/2013, de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais
do Estado para 2014, e tendo en conta a Recomendación da Xunta Consultiva
de Contratación Administrativa respecto diso, mantense vixente o art. 89.2
TRLCSP, segundo o cal o órgano de contratación, en resolución motivada
poderá excluír a procedencia da revisión de prezos.
Dadas as características da prestación obxecto do contrato, a estrutura dos
custos baseados case exclusivamente nos gastos de persoal, así como que a
duración do contrato inicial é de 4 años, resulta aconsellable declarar a
improcedencia da revisión de prezos do contrato.

12. Importe máximo de gastos de publicidade a
cargo do contratista.

3500 Euros

13. Prazo de garantía.

1ano

14. Variantes ou melloras

Non se admite a presentación de variantes.
Admítese a presentación de melloras (unicamente as valorables no Prego)
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Anexo II. Modelo de oferta económica e de melloras
a

D/ D ...................................... con domicilio en ............................................... rúa ...............................................
núm ........ teléfono ......................................... e correo electrónico ................................................................. ,
con DNI (ou pasaporte ou documento que o substituya) núm ...................................actuando en nome propio
(ou en representación de ............................................. DNI ou CIF núm ................................................. e con
domicilio en ..................................................... rúa ...........................................................................................
núm ........... teléfono ..................................................... ) toma parte no procedemento para a adxudicación do
servizo de axuda no fogar na Mancomunidade de Ordes, e fai constar:
1°.- Que ofrece o seguiente prezo pola prestación do servizo*:
Prezo hora SAF básica e dependencia luns a domingos:_________(en letra e número) euros (sen IVE)
Ano

Estimación horas/ano SAF
dependencia luns a
domingo

Estimación horas/ano SAF
libre concorrencia luns a
domingo

2018

38865 horas

3600 horas

2019

47265 horas

3840 horas

2020

55665 horas

4080 horas

2021

64065 horas

4320 horas

TOTAL MAXIMO
PREZO
(sen IVE)

A estes importes aplicaráselles o IVE do 4% para todas as situacións que teñan grao de dependencia e resto
de situacións, segundo corresponda aos servizos prestados en cada caso.
o

2 . - Que ofrece a seguinte proposta de melloras**:
Número de servizos de transporte asociados a servizos de acompañamento totais anuais: ....................
Número de servizos de fisioterapia totais anuais: ......................
Número de servizos de podoloxía totais anuais:.........................
Número de servizos de barbería a domicilio totais anuais: .........
Número de axudas técnicas anuais, desagregadas da forma seguinte:
Grúas de mobilización persoal:
Camas articuladas:
Colchóns antiescaras:
Cadeiras de ducha-baño:
Cadeiras de rodas:
Pares de muletas:
Andadores:
3°.- Que coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cláusulas administrativas particulares e de
Prescricións Técnicas que rexen o presente contrato.

…………………………………, de ……. de ………………… de ……………

O licitador (asinado e rubricado)
Nota: Serán rexeitadas as ofertas que superen o orzamento base de licitación ou tipo de licitación. O prezo deberá
indicarse en número e letra.
Nota: Non se terán en conta melloras diferentes ás sinaladas. As distintas ofertas de mellora deberán indicarse en
número e letra.
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Anexo III. Modelo de declaración responsable
Denominación do contrato:
Data da declaración:
Datos do declarante
Nome:
Apelidos:
NIF:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Dirección a efectos de práctica de notificacións:
(en caso de actuar en representación)
Entidade á que representa:
NIF:
Cargo:
Declaro responsablemente:
- Que como empresario individual dispoño de personalidade e capacidade xurídica para contratar coa
administración / Que a entidade que represento ten personalidade xurídica e capacidade xurídica para a
execución do contrato.
- Que eu, en representación da persoa xurídica licitadora [de ser o caso] dispoño de poder bastante para
actuar en nome desta ante a administración licitadora.
- Que a entidade que represento está inscrita no Rexistro único de entidades prestadoras de Servizos Sociais
da Xunta de Galicia.
- [De ser o caso], que a esta licitación preséntase como unión temporal de empresas, indicando os nomes e
circunstancias das empresas que a constitúen, participación de cada unha delas e compromiso de constituírse
formalmente en UTE caso de resultar adxudicataria, de conformidade co TRLCSP e a cláusula 10 do PCAP:
(Neste caso, esta declaración responsable será subscrita por todos os representantes das empresas da
UTE)
- Que como empresario individual dispoño da solvencia económico-financeira e técnica ou profesional esixida
para participar na licitación/ Que a entidade que represento dispón da solvencia económico-financeira e técnica
ou profesional esixida para participar na licitación.
- Que nin a persoa que asina a declaración, nin a entidade á que represento, nin ningún dos seus
administradores ou representantes, no seu caso, atópanse incursos en suposto algún aos que se refire o artigo
60 do Texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público (en diante TRLCSP).
- Que nin a persoa que asina a declaración, en caso de ser unha persoa física, nin os administradores da
persoa xurídica incorre nalgún dos supostos da Lei 5/2006, de 10 de abril, de Regulación dos Conflitos de
Intereses dos membros do Goberno e dos Altos Cargos da Administración Xeral do Estado e da lei 53/1984, de
26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas nin son calquera
dos cargos electivos regulados na Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, de Réxime Electoral Xeneral, nos
termos establecidos na mesma.
- Que no capital social da persoa xurídica que se presenta á licitación non participan as persoas e os altos
cargos referidos no apartado anterior nunha proporción superior ao 10%.
- Que non se produce conflito de intereses entre o titular do órgano de contratación e a persoa que asina a
declaración -no caso de licitador acode física-, administradores da persoa xurídica licitadora ou participante no
capital social nunha proporción superior ao 10% que sexa cónxuxe, persoa vinculada con análoga relación de
convivencia afectiva, ascendente, descendente, ou ben párente en segundo grao por consaguinidade ou
afinidade dalgunha das persoas a que se retiren os dous apartados anteriores.
En todo caso, deberán declarar as persoas que resultan afectadas así como o tipo de relación que mantén, así
como outra circunstancia que entenda pertinente respecto diso:
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- Que a entidade se atopa a corrente no cumprimento das obrigacións tributarias coa Axencia Tributaria do
Ministerio de Facenda e coa Mancomunidade de Ordes impostas polas disposicións vixentes.
- Que a entidade se atopa ao corrente no cumprimento das obrigas de Seguridade Social impostas polas
disposicións vixentes.
- Que a entidade se atopa ao corrente no cumprimento das obrigas de alta e pago ou execución do Imposto
de Actividades Económicas impostas polas disposicións vixentes, o que xustificará documentalmente no
momento en que sexa requirido.
- Indicación, a efectos da Adicional Cuarta. 2.I do TRLCSP do tanto por cento de traballadores con
discapacidade no seu cadro de persoal: %.
- Indicación a efectos da Adicional Cuarta. 2.II do TRLCSP do tanto por cento de traballadores fixos con
discapacidade no seu cadro de persoal: %.
- Que a entidade se ache inscrita no Rexistro de Licitadores que a continuación se indica (márquese o que
corresponda) e que as circunstancias da entidade que figuran no respecto dos requisitos esixidos para a
admisión no procedemento de contratación son exactas e non experimentaron variación.
Registro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado (n° ).
Registro Xeneral de Contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia (n°).
Rexistro de Licitadores da Deputación Provincial da Coruña (nº).
- Que, en relación co establecido no artigo 145.4 do TRLCSP e no artigo 86 do Regulamento Xeral da Lei de
Contratos das Administracións Públicas sobre empresas vinculadas, a entidade mercantil á que represento
(consignar o que proceda):
Non pertence a un grupo de empresas nin está integrada por ningún socio no que concorra algún dos
supostos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio.
Pertence ao grupo de empresas ou está integrada por algún socio en que concorre algún dos supostos do
artigo 42.1 do Código de Comercio. A denominación social das empresas vinculadas é a seguinte:
a)…………………………………….
b) ……………………………………
□ Autoriza á administración contratante a solicitar a cesión da información por medios informáticos ou
telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado e
da Seguridade social para os efectos do procedemento de contratación do expediente anteriormente
indicado, de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de protección de datos de
carácter persoal, a Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas e a Lei do imposto de sociedades e
outras normas tributarias e da Seguridade Social e demais disposicións de aplicación, sempre que o órgano
de contratación estímeo oportuno.
□ Autoriza ao órgano de contratación a solicitar os datos que obren en poder da Administración que fosen
necesarios para comprobar a veracidade das declaracións realizadas.
□ Ademais, autorizo á Mancomunidade de Ordes a utilizar o correo electrónico como cante de comunicación,
intercambio de documentación e notificación con pleno valor probatorio de cuantos actos administrativos
aféctenlle en relación ao presente contrato, mediante a utilización da dirección de correo electrónico seguinte
_____________________________________________________________________________________
Data e sinatura.
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Anexo IV. Modelos de sobre

Sobre 1. Documentación administrativa. Contrato de prestación do servizo de axuda no fogar da
Mancomunidade de Ordes
Sobre 2. Documentación técnica. Contrato de prestación do servizo de axuda no fogar da
Mancomunidade de Ordes
Sobre 3. Oferta económica e de melloras. Contrato de prestación do servizo de axuda no fogar da
Mancomunidade de Ordes

No anverso de todos os sobres constará a mención: Presentada por (nome ou denominación social,
dirección, teléfono, fax e correo electrónico); lugar e data.

