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ANUNCIO DE LICITACIÓN  NO PERFIL DO CONTRATANTE

1) ENTIDADE ADXUDICATARIA:

• Organismo  : Concello de Ferrol
• Dependencia que tramita o expediente  : Unidade de Contratación

2) OBXECTO DO CONTRATO:

• Descrición do obxecto  :  Plan integral de control poboacional da gaivota patiamarela, do 
estorniño e da asistencia técnica da pomba doméstica

• Número de expediente  : AV 0902 11/07

• Prazo de execución:    2 anos, prorrogables por un período igual ou inferior

• Data de inicio do contrato:   1 de outubro de 2011

• Aplicación orzamentaria:   0902-172A-227.06

3)TRAMITACIÓN, PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN:

• Trámite do expediente  : ordinaria
• Procedemento  : aberto e con multiplicidade de criterios de valoración. 

4) ORZAMENTO: 48.291,50 €/ ano (engadido o 18 % IVE)

5) GARANTÍA DEFINITIVA: 5% do importe de adxudicación 

6) CLASIFICACIÓN: non se esixe

7) REQUISITOS ESPECÍFICOS DO CONTRATISTA:

• Solvencia económica e financeira e solvencia técnica: apartado E) da cláusula 11 do 
prego de cláusulas administrativas.

• Acreditación de que a empresa dispón, no seu cadro de persoal, dun/dunha licenciado/a 
en Bioloxía Ambiental colexiado/a, que será o responsable da coordinación do servizo: 
apartado N) da cláusula 11 do prego de cláusulas administrativas.

8) CRITERIOS DE VALORACIÓN:

• Proposta económica  ......................................................................................ata 40 puntos.

• Calidade  técnica   da  proposición  en  función  da  descrición  de  metodoloxías,  accións, 
materiais, persoal, calendario e estrutura dos informes a aportar..................ata 15 puntos.

• Cualificación   de  todos  e  cada  un  dos  traballadores  adscritos  á  execución  do 
contrato..........................................................................................................ata 10 puntos.

Páxina 1 de 2



Page 2 of 

• Melloras  ofertadas   realizarase  unha  descrición  detallada  das  melloras  ofertadas  que 
incluirá  a  súa  valoración  económica.  As  melloras  propostas  estarán  directamente 
relacionadas co obxecto do contrato, podendo ampliar os mínimos esixidos no prego de 
condicións técnicas, sen que supoña cargo para o Concello a súa realización......ata 10 
puntos. 

9) OBTENCIÓN DA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

• Entidade  : Concello de Ferrol
• Dependencia  : Unidade de Contratación
• Enderezo  : praza de Armas, s/n (15402) Ferrol
• Teléfono e fax  : 981944260 / 981944028
• Enderezo electrónico  : contratacion@ferrol.es
• Perfil do contratante   : www. ferrol.es (Contratación Perfil do contratante)
• Data  límite  de obtención  dos  documentos  e  información  :  o  último día  do  remate  da 

presentación das ofertas.
• Obtención de copias dos pregos  : www.ferrol.es (Contratación Perfil do contratante).

10) PRESENTACIÓN DAS OFERTAS:

• Data límite de presentación de ofertas  : 15 días naturais contados  dende o día seguinte ó 
da publicación do anuncio de licitación no BOP ou no Perfil do contratante (se o último 
día  para  a  presentación  de  ofertas  coincidise  en  domingo  ou  festivo  trasladaráse  ó 
seguinte día hábil).

• Documentación que hai que presentar  : a sinalada na cláusula 11 do prego de cláusulas 
administrativas particulares.

• Lugar de presentación  : Rexistro Xeral do Concello de Ferrol en horas de 9 a 14 h (de 
luns a venres) e de 9 a 13 h (sábados e  días non laborais para o persoal do Concello).

• Entidade  : Concello de Ferrol
• Enderezo  : Praza de Armas, s/n (15402) Ferrol
• Teléfono e fax:   981944260 /981944028

11) APERTURA DAS OFERTAS:  celebrarase no lugar, data e hora que se sinale no perfil do 
contratante.

12) GASTOS DE ANUNCIOS: serán por conta do adxudicatario.

 Ferrol, 12 de maio de 2011

O concelleiro coordinador delegado da Área de Facenda e Patrimonio,

 

 

Asdo.: Ramón E. Veloso Rodríguez  
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