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Asunto: Solicitude de oferta económica e técnica.
Contratación: Asistencia técnica para emisión de informes de axuste das certificacións de
obra a proxectos aprobados.

Procedemento de Contratación de Asistencia Técnica para emisión de informes de
axuste das certificacións de obra a proxectos aprobados.
Contrato de servizos
Financiamento:
Convenio de colaboración coa Consellería do Mar para aplicación da EDLP ao abeiro
do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca.
Duración do contrato: Para certificacións emitidas de proxectos con anualidade en
2022
Data estimada de inicio del servizo Inmediata.
Posibilidade de prórroga: non
Obxecto do contrato
O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Pontevedra, co motivo de elaborar as
propostas de certificación de proxectos aprobados que deben xustificar obras ao longo deste
ano 2021, precisa dunha asistencia técnica para a realización do seguinte traballo:
l. Comprobación das certificacions de obra emitida polos técnicos de proxectos aprobados ao
abeiro da EDLP do GALP Ría de Pontevedra e o seu axuste á realidade das obras executadas.
2. Realización das visitas de inspección das obras.
3. Emisión de informe de axuste das certificacións de obra aos proxectos aprobados.
O número de proxectos obxecto de valoración non está definido neste intre xa que ainda están
pendentes de aprobación os proxectos da anualidade 2021.
Número de proxectos: 1
Por este motivo, deberá achegarse un orzamento unitario por proxecto, se o desexa, variable
en función do orzamento da certificación de obra a analizar, por tramos de importe.
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3. O prazo máximo de execución dos traballos será de QUINCE DÍAS dende o momento de
entrega da certificación de obra a á visita á mesma realizarase no prazo estipulado pola Orde de
axudas.
Documentos da oferta e prazo de presentación:
No caso de estar interesado na realización deste traballo pregámoslle nos faga chegar a súa
proposta orzamentaria á maior brevidade posible e sempre dentro do prazo máximo de oito
días hábiles, acompañada da sinatura do anexo que acompaña a este documento.
A oferta a presentar polos licitadores deberá incluír:
1. Oferta técnica e económica, co maior detalle posible por actividades a desenvolver e IVE
desagregado.
Dita proposta virá desagregada con prezo por proxecto.
2. Anexo III que se xunta.

Criterios de adxudicación:
O contrato adxudicarase a oferta máis vantaxosa económicamente dentro das que cumpran co
compromiso de entrega dos informes requiridos no prazo de quince días dende a entrega da
certificación final, feito que deberá vir especificado expresamente na súa oferta.
O adxudicatario deberá acreditar a ausencia de vinculación e conflicto de interese cos
promotores e técnicos dos proxectos a revisar que se indican no correo electrónico no que se
remite a oferta.
Para consultas relacionadas co expediente:
Xerencia do GALP Ría de Pontevedra
Tfno: 698 180 887 / 886 21 30 15
gacpontevedra@gmail.com
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