
 

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDIA 

Sra. Alcaldesa – Presidenta 

Dª. María Dolores García Giménez 

 

Visto o expediente incoado con motivo da contratación do servizo �CONCILIATARDES COA 

INFANCIA�, cun orzamento de licitación de 70.000,00 (IVE engadido), mediante procedemento 

negociado con publicidade por razón da contía. 

 

Visto que, publicado o correspondente anuncio de licitación no perfil de contratante do 

Concello, solicitaron tomar parte na licitación dúas empresas: Ágora Aberta, S.L.N.E.; e 

Esproade, Servizos Integrados, S.L. 

 

Realizada a correspondente selección de licitadores, únicamente foi seleccionada para ser 

invitada a presentar a súa proposición a empresa Ágora Aberta, S.L.N.E., por ser a única 

empresa que reunía os criterios de selección fixados no prego de cláusulas administrativas 

particulares que rexe a licitación. 

 

Cursada invitación á única empresa seleccionada, esta presentou a correspondente oferta 

dentro do prazo concedido ó efecto. 

 

Unha vez valorada a oferta presentada, a Mesa de contratación, con data 1 de setembro de 

2009, acordou propoñer a adxudicación provisional do contrato de servizos �Conciliatardes 
coa Infancia”, á empresa Ágora Aberta, S.L.N.E conforme á súa propia oferta resumida na 

seguinte táboa, xa que foi a oferta que maior puntuación obtivo na valoración feita pola mesa.  

 

 Base impoñible Ive 16% Ive 7% Total (IVE 

engadido) 

Custo mensual do servizo    3.089,40�    247,15�    108,13�   3.444,68� 

Duración do servizo Base impoñible Ive 16% Ive 7% Total  

10 meses (setembro 2009-xuño 2010) 30.894,00� 2.471,52� 1.081,29� 34.446,81� 
Contrato (10 meses) + Prorroga (10 meses) 61.788,00� 4.943,04� 2.162,58� 68.893,62� 

 

En consecuencia, de conformidade co artigo 135.3 e 4 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de 

Contratos do sector público, e de conformidade coa proposta da mesa de contratación 

 

 



 

RESOLVO 

1.- Adxudicar provisionalmente o contrato de servizos denominado �Conciliatardes coa 
Infancia”, á empresa Ágora Aberta, S.L.N.E, de conformidade coa súa propia oferta, 

resumida na seguinte táboa: 

 

 Base impoñible Ive 16% Ive 7% Total (IVE 

engadido) 

Custo mensual do servizo    3.089,40�    247,15�    108,13�   3.444,68� 

Duración do servizo Base impoñible Ive 16% Ive 7% Total  

10 meses (setembro 2009-xuño 2010) 30.894,00� 2.471,52� 1.081,29� 34.446,81� 
Contrato (10 meses) + Prorroga (10 meses) 61.788,00� 4.943,04� 2.162,58� 68.893,62� 

 

con cargo a partida 313-22643 do presuposto ordinario do Concello. 

 

2.- Comunicarlle o adxudicatario provisional que, no prazo de 15 días hábiles, a contar dende 

o seguinte á publicación da adxudicación provisional no perfil do contratante, deberá 

presentar conforme ó disposto na Cláusula 13.11 do Prego de Cláusulas Administrativas a 

seguinte documentación: 

 

• Documentación xustificativa de atoparse o corrente no cumprimento as obrigas 

tributarias (Administración do Estado, Autonómica e Local -Concello Vilagarcía de 

Arousa-) e coa Seguridade Social. 

• Certificación de alta no IAE no exercicio e no enderezo fiscal ou no lugar de prestación 

do servizo, ou recibo acreditativo do aboamento do derradeiro recibo do imposto 

correspondente á actividade concreta que se oferta, acompañado dunha declaración 

responsable asinada polo licitador na que se faga constar que non se dou de baixa na 

matrícula do imposto. No caso de esta rexento deste imposto presentará declaración 

xustificativa ó respecto. 

• Resgardo acreditativo da constitución na Tesourería Municipal de garantía por importe 

do 5% do prezo de adxudicación do contrato excluído o IVE. 

 

3.- Notifíquese a presente resolución ós licitadores e publíquese no perfil do contratante. 

Así o manda e asina a Sra. Alcaldesa, a sete de setembro de dous mil nove, ante mín, 

Secretaria Xeral que tomei razón. 

 


