
Concellería de Sanidade
Rúa Vasco da Ponte, 1

32004 Ourense
Tlf. 988 51 06 22

PETICIÓN DE  OFERTAS  PARA A CONTRATACIÓN  POR  LOTES DOS SERVIZOS DE DIFUSIÓN E
DESENVOLVEMENTO DO “PROGRAMA OCIO EN FAMILIA”

PRIMEIRA.- OBXECTO DO CONTRATO

A presente petición  de  ofertas  ten por  obxecto contratar  por  lotes  o servizo de desenvolvemento e de
materiais para difusión das actividades do programa de “ocio en familia que se levaran a cabo durante fins
de semana dos meses de maio e xuño de 2018. 

SEGUNDA.- CONTIDO DO CONTRATO

LOTE 1.- SERVIZO DE DIFUSIÓN DO PROGRAMA

Elementos UDS

Creatividade,  fotografías  de banco de imaxes,  adaptación  e maquetación
para distintos soportes

1

Flyers deseño, impresión (10x25) 500

Carteis con adaptación de deseño e impresión 50

LOTE 2.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADE NECESIDADES Nº horas

Xogos para compartir 1 educador/a social
2 monitores/as
Avituallamento (auga e froita) para cada participante

5h
5h x monitor

ACTIVIDADE NECESIDADES Nº horas

Os camiños da auga 1 educador/a social
2 monitores/as 
Avituallamento (auga e froita) para cada participante
Entrada para as termas para cada participante

5h
5h x monitor

ACTIVIDADE NECESIDADES Nº horas

Mira Ourense con 
outros ollos

1 educador social
2 monitores/as
Avituallamento (auga e froita) para cada participante

5h
5h x monitor

ACTIVIDADE NECESIDADES Nº horas

Alimenta a Saúde 1 Técnologo/a dos alimentos
1 educador/a social
2 monitores/as

12h
5h

5h x monitor

ACTIVIDADE NECESIDADES Nº horas

A luz da lúa 1 educador/a social
2 monitores 
Auga para cada participante
Material de apoio (luz e chaleco para cada participante)

4h
4h x monitor

O programa de Ocio en familia pode consultarse nas dependencias da Concellaría de Sanidade sitas na rúa
Vasco da Ponte, 1 e no web do concello
Para desenvolver cada actividade será necesario un mínimo de 25 inscricións e un máximo de 50. 

TERCEIRA.- CRITERIO OBXECTIVO DE ADXUDICACIÓN 

Todas as cuestións técnicas e de persoal descritas serán requisitos que terán que cumprir as ofertas para 
ser admitidas no procedemento de contratación. 
O único criterio de adxudicación do contrato é o prezo.  
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CUARTA.- ORZAMENTO E FINANCIAMENTO

O orzamento máximo de licitación para o lote 1 é de 1.210€ desagregado en 1.000€ de principal e 210€ de
IVE (21%)
O orzamento máximo de licitación para o lote 2 é de 4.000€, desagregado en 3.160€ de principal e 840 € de
IVE (21%)
O valor  estimado  total  para  o  desenvolvemento  do  proxecto  é  de  5.210€,  desagregado en 4.160€ de
principal e 1.050€ de IVE (21%)
Para facer fronte ao gasto dos lotes existe crédito retido na partida 150 3121 22610 do orzamento municipal 
de vixente. 

QUINTA.- M  EDIDAS DE SEGUIMENTO E CONTROL

O control realizarase por parte de persoal da Concellería de Sanidade. 
O/a contratista facilitará unha persoa de contacto para a atención permanente de todo o relativo ao presente
programa. 

SEXTA.- PAGAMENTO DO PREZO

O  pagamento  do  prezo  do  contrato  efectuarase  logo  da  presentación  por  parte  do  contratista  da
correspondente factura e unha memoria explicativa do servizo prestado, unha vez finalizado o servizo.

SÉTIMA.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR O LICITADOR. LUGAR E PRAZO

A documentación para presentar, que debe ser orixinal, terá que incluír:

• Oferta económica e técnica detallada especificando o prezo total con detalle do importe do IVE.

• Sinatura da persoa representante da empresa con indicación do nome, apelidos e NIF.

• Declaración responsable, presentar cuberto o modelo que se achega.

• Para os licitadores que concorran ao lote 2, compromiso de que, de resultar adxudicatarios/as deste
lote,  presentarán  antes  do  inicio  das  actividades,  un  seguro  de  responsabilidade  civil  e  de
accidentes que cubra eventuais continxencias no desenvolvemento das actividades.

• Declaración de que o persoal relacionado coa execución de cada actividade non está incurso nos
supostos de incompatibilidade.

A documentación presentarase no rexistro municipal do Concello de Ourense, no prazo de 7 días naturais a
partir do seguinte da publicación no web municipal, en sobre pechado, indicando no seu exterior o número e
nome do lote ao que presenta oferta tal e como figura no parágrafo seguinte. Os licitadores poderán optar a
un ou a dous lotes  de forma independente,  pero deberán presentar  propostas diferenciadas en sobres
separados para cada un dos lotes.

LOTE 1: “Servizo de difusión para o programa de Ocio en Familia”. Concellería de Sanidade

LOTE 2: “Servizo de desenvolvemento das actividades do programa de Ocio en Familia”. Concellería de
Sanidade

Ourense, na data da sinatura electrónica

M Luisa Rodríguez Arias

Técnica de Sanidade Conforme:

Josefa Martínez Campos

Xefa do Servizo de Saúde

V. e Pr. 
Sofía Godoy Gómez-Franqueira
Concelleira de Sanidade
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ANEXO I

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Denominación do contrato:

Data da declaración:

DATOS DO/A DECLARANTE

Nome: 

Apelidos:

NIF:

Teléfono:

Correo electrónico:

Enderezo para os efectos da práctica de notificacións:

(en caso de actuar en representación)

Entidade mercantil á que representa:

NIF:

Cargo:

DECLARO RESPONSABLEMENTE

-  Que nin o asinante da declaración, nin a entidade á que represento, nin os seus administradores ou
representantes, se atopan incursos en ningún suposto de prohibicións de contratar aos que se refire o artigo
71 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do sector público .

-  Que  a  entidade  se  atopa  ao  corrente  no  cumprimento  das  obrigas  tributarias  coa  facenda  estatal,
autonómica e local.

- Que a entidade se atopa ao corrente no cumprimento das obrigas coa Seguridade Social.

AUTORIZO ao órgano de contratación a solicitar os datos que obren en poder da Administración que fosen
precisos para comprobar a veracidade das declaracións realizadas.

Asina:


