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RESOLUCIÓN DE LA ALCALDIA 

Sra. Alcaldesa – Presidenta 

Dª. María Dolores García Giménez 

 

De conformidade co establecido na Lei 30/2007 do 30 de Outubro de Contratos do Sector 

Público, no Real Decreto 1098/2001 de 12 de outubro e no Real Decreto 817/2009, de 8 de 

maio,  iniciouse procedemento de licitación para a adxudicación do servizo de vixiancia e 

seguridade nas instalacións do SPAD (Servicio de Prevención e Asistencia a 

Drogodependentes). 

 

Visto o expediente incoado con motivo da contratación do servicios de referencia mediante 

procedemento aberto, cun tipo de licitación de 160.800,00� (I.V.E. engadido). 

 

Efectuados os anuncios de licitación no Diario Oficial de Galicia nº 242 de data 14 de 

decembro de  2009 e no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 235 do 4 de decembro 

de 2009, presentou a correspondente plica unha empresa: Vigilancia Integral, S.A. (VINSA) 

 

Una vez abertas as plicas e efectuadas as correspondentes valoracións, a Mesa de 

Contratación, con data 27 de xaneiro de 2010 formulou proposta de adxudicación provisional 

do contrato a favor da empresa Vigilancia Integral, S.A. (VINSA). 

 

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

outubro, de Contratos do Sector Público, vista a Resolución da Alcaldía 29 de xullo de 2009, 

pola que se delegou na Xunta de Goberno Local distintas competencias en materia de 

contratación, do disposto polo artigo 21 da Lei 7/1985 de Bases de Réxime Local, e de acordo 

cos informes técnicos incorporados ó expediente e a proposta da Mesa de Contratación: 

 

RESOLVE 

 

1.- Adxudicar provisionalmente á empresa Vigilancia Integral, S.A. (VINSA) o contrato de 

servizo de vixiancia e seguridade nas instalacións do SPAD (Servicio de Prevención e 

Asistencia a Drogodependentes), por un prezo do contrato a 34.623,93� (sen IVE), o que lle 

corresponde un IVE de 5.539,83�, totalizándose a oferta en 40.163,76� anuais, IVE incluído 

(corenta mil cento sesenta e tres euros con setenta e seis céntimos), con cargo a partida 312-

22701 do presuposto ordinario do Concello, cun prazo de execución de 1 ano (prorrogable por 
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anualidades ata un máximo de tres «cunha duración máximo, incluídas as prorrogas, de 4 

anos»), e no resto, agás as melloras ofertadas, de conformidade coa súa propia oferta. 

 

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 13.8 do Prego de Cláusulas Administrativas a 

seguinte documentación: 

 

• Documentación xustificativa de atoparse o corrente no cumprimento as obrigas 

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

Arousa) e coa Seguridade Social. 

• Certificación de alta no IAE no exercicio e no enderezo fiscal, 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. 

• Resgardo xustificativo de ter aboado o importe dos anuncios de licitación, que 

ascende a 923,22� (DOG: 768,22�) e (BOP: 155,00�). Cláusula 14 do Prego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

Deberá acreditar, antes da sinatura do contrato, que conta cun seguro de responsabilidade 

civil en vigor, cun capital mínimo asegurado de 120.000,00�, para o que deberá achegar copia 

autenticada da póliza de seguro e do recibo xustificativo do pago da prima correspondente. 

 

De conformidade coa cláusula 6.5 do Prego de Prescricións Técnicas Particulares que rexe a 

licitación, antes do comezo da prestación do servizo, o adxudicatario deberá presentar ó 

Concello o Plan de Organización da Seguridade. 

 

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

 

Así o manda e asina a Sra. Alcaldesa, a vinteoito de xaneiro de dous mil dez, ante mín, 

Secretaria Xeral que tomei razón.  


