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P R E G O D E C L Á U S U L A S A D M I N I ST R A T I V A S P A R T I C U L A R E S

CONTRATO DE SUBMINISTRACIÓN
PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO (ART. 159 LCSP)
VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2019/CONTRAT/000024
OBXECTO DO CONTRATO: ARRENDAMENTO CON OPCIÓN DE COMPRA PARA O

SERVIZO DE RADIOCOMUNICACIÓNS DIXITAIS PARA POLICÍA LOCAL E SMEPC
Tramitación ordinaria

Tramitación urxente

Tramitación anticipada

CADRO – RESUMO
a. PODER ADXUDICADOR
ADMINISTRACIÓN
CONTRATANTE
ÓRGANO DE
CONTRATACIÓN
SERVIZO XESTOR

CONCELLO DE OLEIROS
1ª Tenente da Alcaldía do Concello de Oleiros
Orde Pública

Data Resolución inicio do expediente de contratación: 01/10/2019
Dirección do órgano de contratación: Praza de Galicia s/n, 15173 Oleiros (A Coruña)
Correo electrónico: contratacion@oleiros.org

b. DEFINICIÓN DO OBXECTO DO CONTRATO
ARRENDAMENTO CON OPCIÓN DE COMPRA PARA O SERVIZO DE RADIOCOMUNICACIÓNS
DIXITAIS PARA POLICÍA LOCAL E SMEPC
O obxecto desta contratación é o arrendamento de equipos de radiocomunicacións dixitais que integre as
comunicacións vía radio de voz e datos a través dunha rede privada para o servizo da Policía Local e Protección
Civil do Concello de Oleiros.
CPV: 32270000-6 Aparellos de transmisión dixital
POSIBILIDADE DE LICITAR POR LOTES:
SI
NON
Limitacións en lotes:
POSIBILIDADE DE LICITAR POR SUBLOTES/PARTIDAS:
SI
NON
SI, ver Anexo nº I
NON
XUSTIFICACIÓN DA IMPOSIBILIDADE DE LICITAR POR LOTES (de ser o caso)
Non se procede á división en lotes porque, consonte ao artigo 99.3.b) LCSP, se considera que a adxudicación
a un único licitador facilita a xestión. Ademais, produce economía de escala que permite abaratar
subministracións mantendo a calidade. A existencia de diversos proveedores dificultaría as tarefas de
coordinación e execución, e non sería operativa por tratarse dun ben que ha de funcionar de xeito conxunto,
harmónico e único.

c. CONTRATO RESERVADO
SI
NON

Centro Especial de Emprego
Empresas de Inserción Social
Outras (especificar)
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d. ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN (Ver Anexo II)
Orzamento sen IVE
57.000,00 €
APLICACIÓNS ORZAMENTARIAS:
31.132.22799 – Seguridade Ctos. Prestación de servizos

IVE 21%

Total

11.970,00 €

68.970,00 €

Sistema de prezos: a tanto alzado

e. VALOR ESTIMADO
57.000,00 €

Importe de licitación (IVE excluído)
Incremento de unidades de execución
Importe das modificacións previstas (IVE excluído) –
20%
Importe dos premios ou primas pagadoiras aos
licitadores (IVE excluído)
Importe das opcións eventuais (IVE excluído)
Prórroga/s (IVE excluído)

57.000,00 €

TOTAL

f. RÉXIME DE FINANCIAMENTO
Concello de Oleiros
100 %

Outras Administracións/entidades
0%

g. ANUALIDADES (IVE incluído)
ANUALIDADE

IMPORTE

2019

5.747,50 €

2020

22.990,00 €

2021

22.990,00 €

2022

17.242,50 €

TOTAL

68.970,00 €

h. PRAZO DE EXECUCIÓN
3 ANOS
Prazo de preaviso:
Prórroga:

SI

NON

Duración da prórroga:

Xeral (2 meses)
Específico:

i. PRAZO DE GARANTÍA
Duración: 3 meses
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j. CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DO CONTRATO
Sí, ver Anexo XIV

k. REVISIÓN DE PREZOS
SI, Fórmula:
NON

l. SUBROGACIÓN DE CONTRATOS DE TRABALLO
SI, ver anexo VI
NON

m. ADSCRICIÓN OBRIGATORIA DE MEDIOS
SI, ver anexo VIII
NON

n. SUBCONTRATACIÓN E CESIÓN (ver anexo IX)
SUBCONTRATACIÓN
Si, coa obriga de comunicar parte a subcontratar

Non

CESIÓN
SI, conforme ao artigo 214.2 da LCSP

NON

o. GARANTÍA
GARANTÍA PROVISIONAL
Esixida: ___ %

GARANTÍA DEFINITIVA
SI
NON

Non Esixida

5 % do importe de adxudicación, IVE excluído
__% do orzamento base de licitación, IVE excluído (en caso de
adxudicación por prezos unitarios)
admitida constitución mediante retención de prezo

GARANTÍA COMPLEMENTARIA:
Esixida: ___ %
Non Esixida

p. MODIFICACIÓNS CONTRACTUAIS PREVISTAS
SI, ver anexo XVII
NON

q. DATOS DE FACTURACIÓN
CÓD.
OFICINA
CONTABLE

DENOMINACIÓN
OF. CONTABLE

CÓDIGO
ÓRGANO
XESTOR

DENOMINACIÓN
ÓRGANO
XESTOR

CÓD. UNIDADE
TRAMITADORA

DENOMINACIÓN
UNIDADE
TRAMITADORA

L01150584

CONCELLO DE
OLEIROS

L01150584

CONCELLO DE
OLEIROS

LA0008315

ORDE PÚBLICA
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r. RÉXIME DE RECURSOS CONTRA OS PREGOS
SI (Especificar): RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN
Órgano contra quen interpoñer o recurso: ALCALDE

NON

s. ÍNDICE DE ANEXOS
ANEXO I

LIMITACIÓNS EN LOTES

ANEXO II

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN (DESAGREGACIÓN)

ANEXO III

INSTRUCIÓNS

PARA

CUMPRIMENTAR

O

DOCUMENTO

EUROPEO

ÚNICO

DE

CONTRATACIÓN (DEUC)

ANEXO IV

DECLARACIÓN RELATIVA AO GRUPO EMPRESARIAL

ANEXO V

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE MENORES

ANEXO VI

SUBROGACIÓN DE CONTRATOS DE TRABALLO

ANEXO VII

SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA E TÉCNICA

ANEXO VIII

ADSCRICIÓN OBRIGATORIA DE MEDIOS AO CONTRATO

ANEXO IX

SUBCONTRATACIÓN E CESIÓN

ANEXO X

MODELO OFERTA ECONÓMICA

ANEXO XI

PREZOS UNITARIOS

ANEXO XII

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN SUBXECTIVOS SUXEITOS A AVALIACIÓN PREVIA

ANEXO XIII

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN OBXECTIVOS SUXEITOS A AVALIACIÓN POSTERIOR

ANEXO XIV

CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DO CONTRATO

ANEXO XV

PENALIDADES

ANEXO XVI

OBRIGAS ESENCIAIS DO CONTRATO

ANEXO XVII

MODIFICACIÓNS CONTRACTUAIS PREVISTAS

ANEXO XVIII

CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

ANEXO XIX

RENUNCIA/DESESTIMA Á CELEBRACIÓN DO CONTRATO

ANEXO XX

COMPOSICIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN/UNIDADE TÉCNICA
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ÍNDICE DO CLAUSULADO
1. Réxime xurídico do contrato e procedemento de adxudicación
2. Cláusulas administrativas
2.1. Disposicións Xerais
2.1.1. Obxecto e necesidade do contrato
2.1.2. Valor estimado do contrato
2.1.3. Orzamento de licitación
2.1.4. Prezo do contrato
2.1.5. Existencia de crédito
2.1.6. Prazo de duración do contrato
2.1.7. Perfil do contratante
2.1.8. Notificacións telemáticas
2.2. Cláusulas especiais de licitación
2.2.1. Presentación de proposicións
2.2.2. Documentos e datos dos licitadores de carácter confidencial
2.2.3. Subsanación de documentos
2.2.4. Contido das proposicións
2.2.5. Efectos de presentación de proposicións
2.2.6. Órgano competente para a cualificación da documentación administrativa e
valoración das ofertas
2.2.7. Apertura e exame da documentación
2.2.8. Criterios de adxudicación
2.2.9. Ofertas anormalmente baixas
2.3. Adxudicación
2.3.1. Clasificación das ofertas e proposta de adxudicación
2.3.2. Presentación de documentación xustificativa do cumprimento dos
requisitos previos polo licitador que presentara a mellor oferta
2.3.3. Renuncia á celebración do contrato e desistimento do procedemento pola
administración
2.3.4. Adxudicación
2.4. Formalización do contrato
3. Dereitos e obrigas das partes
3.1. Dereitos do adxudicatario
3.1.1. O contratista terá dereito ao aboamento da subministración que realmente
execute, de acordo coas cláusulas do presente prego e do de prescricións
técnicas, e de conformidade coa oferta presentada.
3.1.2. Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a
demora do pagamento fose superior a catro meses, debendo comunicar a
Administración cun mes de antelación para os efectos do recoñecemento
dos dereitos que poidan derivarse da dita suspensión.
3.1.3. Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como
consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da administración fose
superior a seis meses.
3.1.4. Dereito a transmitir os dereitos de cobramento, nos termos do artigo 200
da LCSP e nas condicións establecidas neste prego.
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3.2. Obrigas do contratista
3.2.1. Obrigas laborais, sociais , fiscais e de protección do medio ambiente
3.2.2. Subrogación en contratos de traballo
3.2.3. Mantemento de condicións laborais durante a execución dos contratos
3.2.4. Obrigas do contratista en supostos de subcontratación
3.2.5. Obrigas relativas á xestión de permisos, licencias e autorizacións
3.2.6. Obrigas de transparencia
3.3. Tributos
3.4. Dereitos de propiedade intelectual ou industrial
3.5. Revisión de prezos
3.6. Cesión
4. Execución do contrato
4.1. Valoración dos traballos
4.2. Condicións especiais de execución do contrato
4.3. Prazo de duración
4.4. Responsable do contrato
4.5. Programa de traballo
4.6. Avaliación de riscos profesionais
4.7. Penalidades
4.7.1. Penalidades por demora
4.7.2. Outras penalidades
4.8. Indemnizacións nos contratos de elaboración de proxectos
4.9. Confidencialidade e protección de datos
4.9.1 Confidencialidade
4.9.2 Protección de datos
5. Recepción e liquidación
5.1. Recepción e liquidación
5.2. Prazo de garantía
6. Resolución do contrato
7. Prerrogativas da administración
7.1. Modificacións previstas
7.2. Modificacións non previstas
8. Réxime de recursos contra a documentación que rexe a contratación
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1. RÉXIME XURÍDICO DO CONTRATO E PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN
O contrato que se adxudique seguindo o presente prego de cláusulas administrativas
particulares terá carácter administrativo e lle resultará de aplicación a normativa sobre
contratación das Administracións Públicas. O contrato, por razón da súa contía, non está
suxeito a regulación harmonizada.
O presente prego e demais documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de
discordancia entre o presente prego e calquera outro dos documentos contractuais,
prevalecerá este prego.
O descoñecemento das cláusulas do contrato en calquera do seus termos, dos outros
documentos contractuais, e das instrucións ou da normativa que resulten de aplicación na
execución do pactado, non exime ao adxudicatario da obriga de cumprilas.
A adxudicación realizarase mediante procedemento aberto simplificado, na súa modalidade
abreviada á que se refire o artigo 159.6 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do
Sector Público (en adiante LCSP), segundo criterio/s cuantificable/s exclusivamente mediante
a mera aplicación de fórmulas.

2.

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

2.1.
DISPOSICIÓNS XERAIS
2.1.1. Obxecto e necesidade do contrato
O obxecto do contrato ao que se refire o presente prego é o sinalado no apartado B do cadro–
resumo, de acordo coas condicións establecidas no Prego de Prescricións Técnicas e, no seu
caso, as modificacións que poidan tramitarse.
Se así se sinala no apartado B do cadro-resumo existirá a posibilidade de licitar por lotes. Las
limitacións na adxudicación dos mesmos indicaranse no seu caso no Anexo I conforme aos
criterios alí indicados. Todas as referencias efectuadas no presente prego ao contrato ou
adxudicatario entenderanse feitas a cada lote nos que
se divida o obxecto do contrato no seu caso.
Se así se sinala no apartado C a participación quedará reservada ás entidades alí indicadas, a
todo o contrato ou por lotes segundo o indicado no Anexo I.
As necesidades a satisfacer mediante o contrato son as contidas na resolución administrativa
de iniciación do expediente cuxa data de aprobación consta no apartado A do cadro-resumo.
2.1.2. Valor estimado do contrato
O valor estimado do contrato, recollido no apartado E do cadro-resumo, tívose en conta para
elixir o procedemento de licitación aplicable a este contrato e a publicidade á que vai a
someterse.
Se o sistema de determinación do prezo se realiza mediante unidades de execución, poderase
incrementar o número de unidades ata a porcentaxe do 10 por cen do prezo do contrato, sen
que sexa preciso tramitar o correspondente expediente de modificación, recolléndose na
liquidación do contrato.
2.1.3. Orzamento base de licitación
O importe do orzamento de licitación do contrato é o sinalado como máximo no apartado D do
cadro-resumo, conforme ao detalle recollido no Anexo II. Cando se indique no apartado D do
cadro–resumo que o sistema de determinación do prezo sexa por prezos unitarios e as
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prestacións estean subordinadas ás necesidades da Administración, o orzamento base de
licitación ten carácter estimativo.
Se o sistema de determinación do prezo do contrato indicado no apartado D do cadro–resumo
e o dos prezos unitarios, os prezos máximos unitarios de licitación, IVE excluído, serán os
establecidos no Anexo XI.
2.1.4. Prezo do contrato
O prezo do contrato será o que resulte da adxudicación do mesmo. No prezo do contrato
consideraranse incluídos os tributos, taxas e canons de calquera condición que sexan de
aplicación, así como todos os gastos que se orixinen para o adxudicatario como consecuencia
do cumprimento das obrigas contempladas no prego.
2.1.5. Existencia de crédito
Existe crédito suficiente ata o importe do orzamento máximo fixado pola Administración.
Nos expedientes que se tramiten anticipadamente, a adxudicación queda sometida á condición
suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente para garantir as obrigas derivadas
do contrato no exercicio correspondente.
2.1.6. Prazo de duración do contrato
O prazo de duración será o que figure no apartado H do cadro-resumo. Este prazo comezará a
contar a partir da formalización do contrato ou desde a data fixada no documento contractual.
O contrato poderá ser prorrogado polo órgano de contratación, sendo a prórroga obrigatoria
para o contratista, sempre que o seu preaviso se produza cando menos coa antelación prevista
no apartado H do cadro-resumo, que non poderá ser inferior ao prazo xeral de dous meses,
respecto da finalización do prazo de duración do contrato.
2.1.7. Perfil do contratante
A información relativa ao presente contrato que, de acordo co disposto neste Prego, vaia ser
publicada a través do perfil do contratante poderá ser consultada na seguinte dirección
electrónica: https://contrataciondelestado.es
2.1.8. Notificacións telemáticas.
Todas as notificacións e comunicacións que realice a Administración practicaranse na dirección
de correo electrónico facilitada polo licitador coa súa oferta, en tanto non sexa posible o envío a
través doutro sistema.
A presentación de documentación que poida ser requirida ao licitador deberá realizarse sempre
que sexa posible a través da Plataforma de Contratación do Estado, e, no caso de non ser
posible o envío por esta vía, a través do Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR), accesible
mediante o Rexistro Electrónico Xeral da Administración Xeral do Estado
(https://rec.redsara.es/ ).
En ningún caso se poderá utilizar o Sistema de Notificacións Telemáticas, nin outra aplicación
informática de envío de documentación para presentar as ofertas obxecto de licitación ao non
poder garantir o secreto das mesmas ata o momento en que proceda a súa apertura, tendo que
presentarse como indica a cláusula 2.2.1.
2.2.
CLÁUSULAS ESPECIAIS DE LICITACIÓN
2.2.1. Presentación de proposicións
As proposicións dirixiranse ao órgano de contratación e se presentarán única e necesariamente
no lugar e prazo sinalado no anuncio de licitación. En ningún caso, a tramitación de urxencia do
expediente implicará redución de prazos de presentación de ofertas.
2.2.2. Documentos e datos dos licitadores de carácter confidencial
Os licitadores deberán indicar que documentos (ou parte dos mesmos) ou datos dos incluídos
nas ofertas teñen a consideración de confidenciais, sen que resulten admisibles as
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declaracións xenéricas de confidencialidade de todos os documentos ou datos da oferta. A
condición de confidencial deberá reflexarse claramente (sobreimpresa, á marxe ou de calquera
outra forma claramente identificable) no propio documento que teña tal condición, sinalando
ademais os motivos que xustifican tal consideración. Non se considerarán confidenciais
documentos que non foran expresamente cualificados como tal polos licitadores.
2.2.3. Subsanación de documentos
A presentación de declaracións responsables de cumprimento de requisitos de participación
será obxecto de subsanación polos licitadores a requirimento dos servizos do órgano de
contratación ou a mesa de contratación, cando non se presentara, ou non estivera
adecuadamente cumprimentada a presentada.
Igualmente, o proposto como adxudicatario poderá subsanar a falta ou incompleta presentación
dos documentos acreditativos do cumprimento dos requisitos de participación que lle sexan
requiridos con carácter previo á adxudicación do contrato.
En ambos casos se concederá ao licitador un prazo de tres días, a contar desde o seguinte ao
de recepción do requirimento de subsanación.
Si non se subsanase no prazo o requirido, o órgano, ou no seu caso a mesa de contratación,
entenderá que o licitador desiste da súa oferta.
2.2.4. Contido das proposicións
As proposicións constarán dos sobres ou arquivos electrónicos que a continuación se indican.
Toda a documentación deberá presentarse redactada en galego ou castelán. As traducións
deberán facerse en idioma oficial.
a. Valoración exclusiva por criterios obxectivos: se só se prevén criterios obxectivos
para a adxudicación do contrato, de acordo con o Anexo nº XIII, as proposicións
constarán dun sobre ou arquivo electrónico ÚNICO, denominado “Documentación
administrativa e proposición”, cuxos documentos deberán ser asinados
electronicamente polo licitador ou persoa que o represente e coa documentación e
contido seguintes:
1. Índice e datos do licitador a efectos de notificación electrónica. Farase constar
polo menos unha dirección de correo-e ao que dirixir as notificacións
telemáticas, que deberá ser «habilitada» de conformidade co disposto na
disposición adicional decimo quinta da LCSP, nos casos en que o órgano de
contratación optase por realiza-las notificacións a través da mesma.
2. Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). A cumprimentar conforme
ás indicacións incluídas no Anexo III, firmado polo licitador ou o seu
representante. Cando se preveña a división en lotes do obxecto de contrato e
os requisitos de solvencia variaran de un lote a outro, achegarase un DEUC
por cada lote ou grupo de lotes ao que se apliquen os mesmos requisitos de
solvencia.
3. Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios, no seu caso.
Cando dúas ou máis empresas acudan a unha licitación co compromiso de
constituírse en Unión Temporal, deberase achegar unha declaración indicando
os nomes e circunstancias dos empresarios que a subscriban, a participación
de cada un deles e que asumen o compromiso de constituírse formalmente en
Unión Temporal, en caso de resultar adxudicatarios. O citado documento
deberá estar asinado polos representantes de cada unha das empresas
compoñentes da Unión. Nestes casos cada unha das empresas deberá
presentar desta maneira o seu DEUC.
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4. Declaración de pertenza a grupo empresarial. Conforme ao modelo que se
acompaña como Anexo IV.
5. Especialidades:
i. A presentar por tódolos licitadores. Ao tratarse dun procedemento
simplificado tódolos licitadores deben de aportar unha declaración de
estar inscritos no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas
clasificadas do Sector Público ou no Rexistro de Licitadores da
comunidade Autónoma de Galicia.
ii. A presentar polos empresarios estranxeiros. Os empresarios
estranxeiros deberán presentar ademais da documentación sinalada
anteriormente, a documentación específica que a continuación se
detalla. Todas as empresas non españolas deben achegar:
1. Declaración de someterse á xurisdición dos Xulgados e
Tribunais Españois de calquera orde, para todas as
incidencias que de modo directo ou indirecto puideran xurdir
do contrato, renunciando no seu caso, ao foro xurisdicional
estranxeiro que puidera corresponder ao licitante.
As empresas de Estados que non sexan membros da Unión Europea
ou signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo deberán
achegar:
1. Informe expedido pola Misión Diplomática Permanente ou
Oficina Consular de España do lugar do domicilio da empresa,
no que se faga constar, previa acreditación pola empresa, que
figuran inscritas no Rexistro local profesional, comercial ou
análogo ou, no seu defecto que actúan de forma habitual no
tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o
obxecto do contrato.
2. Informe de reciprocidade a que se refire o artigo 68 LCSP.
6. Proposición. Tamén se incluirá neste sobre a oferta económica e o resto de
documentos relativos á proposta ofertada polo licitador, de conformidade co
indicado nos criterios de adxudicación segundo o Anexo XIII.
A oferta económica será formulada conforme ao modelo que se adxunta como
Anexo X deste Prego, formando parte inseparable do mesmo. Las ofertas dos
licitadores deberán indicar, como partida independente, o importe do Imposto
sobre o Valor Engadido que deba ser repercutido.
7. Referencias técnicas. Tamén, o licitador deberá incluír calquera outro
documento(s) que se indiquen expresamente no Prego de Prescricións
Técnicas e que permitan verificar que a oferta cumpre coas especificacións
técnicas requiridas, pero que non van ser obxecto de valoración.
b. Valoración por criterios subxectivos e obxectivos: se se teñen previsto criterios
subxectivos cuxa cuantificación dependa dun xuízo de valor e criterios obxectivos
suxeitos a avaliación posterior, de acordo cos Anexos XII e XIII, as proposicións
presentaranse en DOUS SOBRES ou arquivos electrónicos, cuxos documentos
deberán ser asinados electronicamente polo licitador ou persoa que o represente e coa
documentación e contido seguintes:
1. O sobre ou arquivo electrónico nº UN, denominado “Documentación
Administrativa e proposta suxeita a avaliación previa” conterá os documentos
1º a 5º e 7º do apartado a) xunto coa documentación cuxa valoración dependa
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dos xuízos de valor relacionados no Anexo nº XII. Deberanse presentar os
documentos asinados electronicamente xunto co índice de todos eles. En
ningún caso deberán incluírse neste sobre documentos propios do Sobre nº
DOUS.
2. No sobre ou arquivo electrónico nº DOUS, denominado “Oferta económica e
proposta suxeita a avaliación posterior” deberá introducirse a oferta económica
e o resto de documentos relativos á proposta ofertada polo licitador e que
estean considerados de avaliación posterior por ser susceptibles de avaliación
automática por aplicación de fórmulas, de conformidade co indicado no Anexo
XIII. Deberanse presentar os documentos asinados electronicamente xunto co
índice de todos eles.
Nos dous supostos, cada licitador non poderá presentar máis dunha proposición. Tampouco
poderá subscribir unha proposición en Unión Temporal con outras empresas se o fixo
individualmente ou figurar en máis dunha UTE. A contravención deste principio dará lugar á
desestimación de todas as presentadas.
A proposición presentarase en caracteres claros e non se aceptarán aquelas que teñan
omisións, erros ou “riscadas” que impidan coñecer, claramente, o que a entidade contratante
estime fundamental para considerar a oferta.
Comprobación da veracidade das declaración responsables
Os servizos do órgano de contratación ou a mesa de contratación poderán, en calquera
momento, solicitar a xustificación documental do cumprimento das condicións sobre as que os
licitadores declararan responsablemente o seu cumprimento.
O licitador deberá presentar a documentación requirida nun prazo máximo de cinco días
hábiles a contar desde o envío do requirimento. De non cumprimentarse adecuadamente o
requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa oferta e será excluído
do procedemento.
2.2.5. Efectos da presentación de proposicións
A presentación de proposicións supón por parte do empresario a aceptación incondicional das
condicións deste Prego e a declaración responsable de que reúne todas e cada unha das
condicións esixidas para contratar coa Administración.
2.2.6. Órgano competente para a cualificación da documentación administrativa e
valoración de ofertas
 Mesa de Contratación. En caso de que se constitúa mesa de contratación, esta será o
órgano competente para cualificar a documentación achegada polos licitadores e para
efectuar a valoración das ofertas.
 Unidade Técnica. En caso de optar por non constituír mesa, o órgano de contratación
será o competente para admitir ou excluír aos licitadores, previa cualificación da
documentación achegada. A Unidade técnica designada polo órgano de contratación
será competente para recibir as ofertas e custodialas ata o momento sinalado para a
súa apertura pública e efectuar a súa valoración.
A composición da Unidade técnica ou da mesa, estará prevista no Anexo XX do presente
prego, que se publicará a través do perfil do contratante ao publicar o anuncio de licitación ou,
en caso contrario, a súa composición farase pública con carácter previo a súa constitución a
través dun anuncio específico no citado perfil.
2.2.7. Apertura e exame da documentación presentada.
Concluído o prazo de presentación de ofertas procederase, en acto público, á apertura da
documentación presentada polos licitadores en tempo e forma, pola mesa de contratación ou a
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unidade técnica, verificándose que constan os documentos, manifestacións e declaracións
responsables indicadas no apartado 2.2.4.
As propostas que non cumpran as condicións esixidas nos pregos non serán obxecto de
valoración, quedando excluídas do procedemento.
Seguidamente, darase lectura ás ofertas económicas.
De todo o actuado conforme aos apartados anteriores, deixarase constancia nas Actas
correspondentes nas que se reflexará o resultado do procedemento e as súas incidencias.
O resultado dos actos de cualificación, admisión ou exclusión das ofertas publicarase no perfil
do contratante, sen prexuízo da necesaria comunicación ou notificación, segundo proceda, aos
licitadores afectados.
O acto de exclusión dun licitador será notificado a este, con indicación dos recursos que
procedan contra a mencionada decisión.
2.2.8. Criterios de adxudicación
Os criterios de adxudicación das propostas cuantificable/s exclusivamente mediante a mera
aplicación de fórmulas son os que figuran no anuncio de licitación e no Anexo XIII.
2.2.9. Ofertas anormalmente baixas
No Anexo XIII establécense nos parámetros obxectivos en virtude dos que se entenderá que a
proposición non pode ser cumprida por ser considerada anormalmente baixa.
2.3.
ADXUDICACIÓN
2.3.1. Clasificación das ofertas e proposta de adxudicación
Unha vez valoradas as ofertas, a unidade técnica ou a mesa de contratación no seu caso,
remitirán ao órgano de contratación a correspondente valoración e proposta de adxudicación,
na que figurarán ordenadas as ofertas de forma decrecente incluíndo a puntuación outorgada a
cada unha delas e identificando a mellor oferta.
Cando se produza empate entre ofertas aplicaranse os criterios de desempate previstos no
Anexo XIII. A tal efecto, os servizos correspondentes do órgano de contratación requirirán a
documentación pertinente ás empresas afectadas.
A mesa de contratación ou, no seu defecto, o órgano de contratación á vista da proposta
formulada pola unidade técnica, clasificará as ofertas presentadas.
2.3.2. Presentación da documentación xustificativa do cumprimento dos requisitos
previos polo licitador que presentara a mellor oferta
A mesa de contratación ou, no seu defecto, o órgano de contratación a través dos seus
servizos dependentes, requirirá ao licitador que presentara a mellor oferta, mediante
comunicación electrónica, para que, no prazo de 7 días hábiles a contar desde o envío da
comunicación, achegue a documentación que se relaciona, necesaria para adxudicar o
contrato. Os documentos deberán presentarse, para a súa cualificación polo órgano de
contratación ou a mesa de contratación, en orixinais ou copias compulsadas. A documentación
a presentar será a seguinte:
1. Certificado de inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas
clasificadas do Sector Público ou no Rexistro de Licitadores da Comunidade
Autónoma de Galicia. A inscrición deberá de ter como límite a data final de
presentación de ofertas.
Para o caso de que realizada a solicitude de inscrición en prazo, o Rexistro
correspondente aínda non a realizara (Situación especial derivada da recomendación
de 24 de setembro de 2018 da Xunta Consultiva de Contratación Pública do Estado):
a. Documentos que acrediten a personalidade do empresario e o seu ámbito de
actividade. Se a empresa fose persoa xurídica, a personalidade acreditarase
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mediante a presentación da escritura de constitución ou modificación, no seu
caso, debidamente inscrita no Rexistro Mercantil cando este requisito sexa
esixible segundo a lexislación mercantil aplicable. Se o mencionado requisito
non fora esixible, a acreditación da capacidade de obrar realizarase mediante a
escritura ou documento de constitución, estatutos ou acta fundacional, no que
consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu
caso, no correspondente Rexistro oficial. Se se trata dun empresario individual,
a unidade técnica ou a mesa de contratación comprobará os seus datos de
identidade mediante o Sistema de Verificación de Datos de Identidade (artigo
16, Lei 3/2011).
b. Documentos que acrediten, no seu caso, a representación. Os que
comparezan ou asinen proposicións en nome doutro presentarán poder
bastante ao efecto.
Os datos de identidade da persoa que ostenta a representación do licitador
serán comprobados polo órgano de contratación ou a mesa de contratación
mediante o Sistema de Verificación de Datos de Identidade (artigo 16, Lei
3/2011).
Se a empresa fose unha persoa xurídica, o poder deberá figurar inscrito, no
seu caso, no Rexistro Mercantil. Se se trata dun poder para acto concreto non
será necesaria a inscrición no Rexistro Mercantil, de acordo co artigo 94.5 do
Regulamento do Rexistro Mercantil.
c. Documentos acreditativos de estar ao día no cumprimento das súas obrigas
tributarias coa Facenda do Estado, coa da Comunidade Autónoma e co
Concello de Oleiros.
d. Documento acreditativo de estar ao día no cumprimento das súas obrigas coa
Seguridade Social.
Acreditación de solvencia. No seu caso, documentación acreditativa da solvencia
económica, financeira e técnica ou profesional, segundo Anexo VII (cando no
certificado de inscrición referido non figuren estes extremos)
Adscrición de medios. Cando así se esixa no apartado M do cadro resumo, deberase
de acredita-la efectiva disposición dos medios persoais e ou materiais que para a
execución do contrato se determine, no seu caso, no Anexo VIII do presente prego, e
que o licitador declarou dispoñer na súa oferta. Neste caso, o licitador executará o
contrato cos mesmos medios que tivera aportado e só poderá substituílos, por causas
imprevisibles, por outros medios equivalentes e coa correspondente autorización da
Administración.
Habilitación empresarial ou profesional para a realización da prestación obxecto
de contrato. Se resulta legalmente esixible como condición de aptitude para contratar,
deberá achegarse a documentación que acredite a correspondente habilitación
empresarial ou profesional para a realización da prestación que constitúa o obxecto do
presente contrato.
Se o contrato está reservado a Centros Especiais de Emprego ou Empresas de
Inserción, certificado oficial que acredite a súa condición como tales.
Cando se exerzan actividades suxeitas ao Imposto sobre Actividades
Económicas: Alta, referida ao exercicio corrente, ou último recibo, xunto cunha
declaración responsable de non terse dado de baixa na matrícula do citado Imposto e,
no seu caso, declaración responsable de encontrarse exento.
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6. Documentación acreditativa da subcontratación con outras empresas coas que o
adxudicatario teña previsto subcontratar, cando así se sinale no apartado N do cadroresumo. Terá que achegar segundo corresponda, unha declaración na que indique a
parte do contrato que vai a subcontratar, sinalando o importe, e o nome ou o perfil
empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia profesional ou técnica,
dos subcontratistas aos que vaia a encomendar a súa realización, asinada por ambas
partes xunto co resto de documentación que se solicite pola Administración.
7. Cumprimento de normas de xestión medioambiental e de calidade, cando así se
esixan no Anexo VII.
8. Declaración responsable de protección dos menores. Se a execución do contrato
implica contacto habitual con menores por parte do persoal adscrito ao mesmo da
persoa adxudicataria, esta, mediante declaración responsable, deberá especificar que
todo o persoal ao que corresponde a realización das actividades obxecto do contrato
cumpren co requisito previsto no artigo 13.5 da Lei Orgánica 1/1996, de 15 de xaneiro,
de Protección Xurídica do Menor, de modificación parcial do Código Civil e da Lei de
Axuizamento Civil. O modelo de declaración responsable atópase no anexo V deste
PCAP.
9. Constitución da garantía definitiva que, no seu caso, sexa procedente, por calquera
das vías establecidas no artigo 108 LCSP, e que se relacionan a continuación:
a)
Garantía en efectivo ou en valores de Débeda Pública. O efectivo e os
certificados de inmovilización dos valores anotados depositaranse:
i. Na Caixa Xeral de Depósitos ou nas súas sucursais encadradas nas
Delegacións de Economía e Facenda
ii. Na Tesouraría do Concello de Oleiros. Neste caso, o licitador
proposto para a adxudicación poñerase en contacto coa devandita
área para coñecer o procedemento de depósito da garantía.
b)
Mediante aval, prestado por algún dos bancos, caixas de aforros,
cooperativas de crédito, establecementos financeiros de crédito e
sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que
deberá depositarse nos establecementos sinalados na letra a) anterior.
c)
Mediante contrato de seguro de caución, celebrado cunha entidade
aseguradora autorizada para operar no ramo. O certificado do seguro
deberá entregarse nos establecementos sinalados na letra a) anterior.
d)
Mediante retención no prezo, habendo de solicitarse por escrito ao Concello
de Oleiros no momento de presentar a documentación previa á
adxudicación. Neste suposto a garantía definitiva será repercutida ao
contratista, previa autorización expresa, deducíndose o seu importe da
primeira factura e sucesivas até alcanzar a totalidade da mesma.
Para os apartados a, b e c anteriores, o licitador proposto para a adxudicación haberá
de presentar, coa documentación requirida na fase previa á adxudicación, o
xustificante de ter depositado debidamente a garantía definitiva ante calquera dos
establecementos sinalados na letra a) anterior.
10. No caso de que se ofrezan varias opcións ao licitador en relación coa condición
especial de execución do contrato de acordo co artigo 202 LCSP, indicación da
condición especial que se compromete a cumprir de entre as indicadas no PCAP
(Anexo XIV e punto 4.2 do clausulado).
Cláusula de verificación da documentación achegada:
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A mesa de contratación verificará que o proposto como adxudicatario acredita
documentalmente o cumprimento de todos os requisitos de participación esixidos, e solicitarase
aos organismos correspondentes a acreditación de non existencia de débedas tributarias e coa
Seguridade Social.
De non cumprimentarse adecuadamente coa presentación de toda a documentación indicada
dentro do prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose neste
caso a recadar a mesma documentación ao licitador seguinte, pola orde en que quedaran
clasificadas as ofertas.
2.3.3. Renuncia á celebración do contrato e desistimento do procedemento pola
Administración.
A decisión de non celebrar ou non adxudicar o contrato e o desistimento do procedemento
determinará a compensación aos licitadores polos gastos en que incorreran nos termos
sinalados no Anexo XIX ou de acordo cos principios xerais que rexen a responsabilidade da
Administración.
2.3.4. Adxudicación.
A adxudicación do contrato deberá ser motivada, notificarase aos licitadores e publicarase no
perfil do contratante. A notificación conterá a información necesaria que permita aos
interesados interpoñer recurso suficientemente fundado contra a decisión de adxudicación.
2.4. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO
A formalización do contrato realizarase mediante a sinatura polo contratista da resolución de
adxudicación. En ningún caso poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa previa
formalización, que se producirá no prazo máximo de cinco días desde que o adxudicatario
recibira o requirimento.
Se se tratara dunha Unión Temporal de Empresas, o seu representante deberá presentar ante
o órgano de contratación a escritura pública da súa constitución, CIF asignado e nomeamento
de representante con poder suficiente.
A formalización do contrato publicarase no perfil do contratante.

3. DEREITOS E OBRIGAS DAS PARTES
3.1.
DEREITOS DO ADXUDICATARIO
3.1.1. O contratista terá dereito ao aboamento da subministración que realmente
execute, de acordo coas cláusulas do presente prego e do de prescricións
técnicas, e de conformidade coa oferta presentada.
Os pagamento do prezo efectuarase previa presentación de factura con carácter mensual, no
caso de subministracións de tracto sucesivo, debendo ser repercutido como partida
independente o Imposto sobre o valor engadido, se procedese, no documento que se presente
para o cobro, sen que o importe global contratado experimente incremento algún. Cada factura
deberá especificar necesariamente o mes ao que fai referencia a subministración.
En todo caso o xeito de facturación axustarase o sistema establecido para cada
subministración no prego de cláusulas administrativas ou técnicas, axustado ao tipo de
subministración que se contrate.
Cada factura liquidarase e aboarase unha vez conformada polo responsable do contrato
designado polo Concello.
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As facturas, deberán ser presentadas de forma electrónica a través do Punto Xeral de Entrada
de facturas electrónicas da Administración Xeral do Estado a través da plataforma FACE
(https://face.gob.es/#/es); cos requisitos técnicos alí recollidos.
En cada unha das facturas que presente o contratista deberán de figurar obrigatoriamente,
ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os códigos correspondentes a este
contrato, os cales se indican no apartado Q do cadro-resumo.
O pago do prezo deberá efectuarse dentro do prazo máximo establecido no artigo 198.4 da
LCSP . A realización da subministración por importe superior ao previsto, aínda no caso de que
conte coa autorización do responsable do contrato, non dará dereito ao contratista ao seu
abono ata que non se inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer fronte ao gasto
correspondente.
Se a Administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a
que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a cobrar os xuros de mora e a
indemnización polos custos de cobramento nos termos previstos na Lei 3/2004, de 29 de
decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións
comerciais e art. 198.4 da LCSP, así como así como dereito o resto de medidas recollidas no
art. 199 da LCSP.
Se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentase no rexistro electrónico
da Administración Xeral do Estado, plataforma FACE, o prazo para esixi-lo interese de demora
non se iniciará ata que se corrixan os defectos que contivera a factura ou ata que se presente
esta no Rexistro electrónico mencionado.
Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pagamento
fose superior a catro meses, debendo comunicar a Administración cun mes de antelación para
os efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse da dita suspensión.
3.1.2. Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do
pagamento fose superior a catro meses, debendo comunicar a Administración
cun mes de antelación para os efectos do recoñecemento dos dereitos que
poidan derivarse da dita suspensión.
3.1.3. Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como
consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da administración fose superior a
seis meses.
3.1.4. Dereito a transmitir os dereitos de cobramento, nos termos do artigo 200 da
LCSP e nas condicións establecidas neste prego.
3.2.
OBRIGAS DO CONTRATISTA
Ademais das obrigas xerais derivadas do réxime xurídico do presente contrato, son obrigas
específicas do Contratista as seguintes:
3.2.1. Obrigas laborais, sociais, fiscais e de protección do medio ambiente
O persoal que a empresa adxudicataria deba contratar para atender a súas obrigas dependerá
exclusivamente desta, sen que á extinción do contrato poida producirse en ningún caso a
consolidación das persoas que realizaran os traballos como persoal do órgano contratante.
O contratista estará obrigado ao cumprimento das disposicións vixentes en materia fiscal,
laboral, de seguridade social, de integración social de persoas con discapacidade, de
prevención de riscos laborais e de protección do medio ambiente que se establezan tanto na
normativa vixente como nos pregos que rexen a presente
contratación.
3.2.2. Subrogación en contratos de traballo
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Nos casos en que legalmente proceda e así se indique no apartado L do cadro–resumo, o
adxudicatario deberá subrogarse como empregador nos contratos de traballo sinalados no
Prego de Prescricións Técnicas. Nos supostos en que proceda a subrogación estarase ao
disposto no correspondente convenio colectivo ou acordo de negociación colectiva de eficacia
xeral. As determinacións sobre a subrogación estableceranse no Anexo VI deste PCAP.
Os contratistas estarán obrigados a manter actualizada a información relativa ao cadro de
persoal vixente durante a execución do contrato para poñela a disposición do órgano de
contratación cando sexa requirida.
O incumprimento das obrigas establecidas nesta cláusula dará lugar ao establecemento das
penalidades sinaladas no Anexo XV do presente Prego.
3.2.3. Mantemento de condicións laborais durante a execución dos contratos
A empresa adxudicataria deberá garantir ás persoas traballadoras adscritas á execución do
contrato e durante toda a súa vixencia, a aplicación e mantemento estrito das condicións
laborais que estableza o convenio colectivo de aplicación.
O contratista deberá pagar aos seus traballadores o salario correspondente, cuxo importe e
modalidades será o establecido no convenio colectivo de aplicación, así como manter as
mencionadas condicións mentres dure a execución do contrato e as súas eventuais prórrogas.
O mesmo compromiso será esixido ás empresas subcontratistas, sendo responsabilidade do
contratista principal asegurar o seu cumprimento fronte á entidade contratante.
O incumprimento dos compromisos de mantemento das condicións laborais será causa de
resolución dos contratos. Se quen incumprise o compromiso fose un subcontratista, o
adxudicatario, a requirimento do órgano de contratación, resolverá el subcontrato, sen
indemnización algunha para o adxudicatario.
O contratista responderá dos salarios non pagados aos traballadores afectados pola
subrogación, así como das cotizacións da Seguridade Social devindicadas, aínda que se
resolva o contrato e os traballadores sexan subrogados a un novo contratista que non asumirá
estas obrigas en ningún caso.
3.2.4. Obrigas do contratista en supostos de subcontratación
O contratista poderá concertar a realización parcial da prestación cos requisitos e alcance que
se establezan no Anexo IX.
A celebración de subcontratos polo contratista estará sometida ao cumprimento dos requisitos
establecidos no artigo 215 LCSP. Para a celebración de subcontratos por parte do contratista
será necesario que este comunique ao órgano de contratación, en todo caso, de forma
anticipada e por escrito a intención de celebrar os subcontratos, xunto coa documentación que
xustifique a aptitude do subcontratista para executar a parte da prestación que se pretende
subcontratar, e unha declaración responsable do subcontratista de non estar incurso en
prohibición de contratar coa Administración.
3.2.5. Obrigas relativas á xestión de permisos, licencias e autorizacións
O contratista estará obrigado, salvo que o órgano de contratación decida xestionalo por si
mesmo e así llo fará saber de forma expresa, a xestionar os permisos, licencias e autorizacións
establecidas nas ordenanzas municipais e nas normas de calquera outro organismo público ou
privado que sexan necesarias para o inicio e execución da subministración, solicitando da
Administración os documentos que para isto sexan necesarios.
3.2.6. Obrigas de transparencia.
O contratista deberá subministrar á entidade administrativa, previo requirimento e nun prazo de
quince días, toda a información necesaria para o cumprimento por aquela das obrigas de
transparencia establecidas no Artigo 4 Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia,
acceso á información pública e bo goberno. Unha vez transcorrido p prazo conferido no
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requirimento sen que o mesmo fora atendido, a entidade administrativa poderá acordar, previo
apercibimento e audiencia ao interesado, a imposición de multas coercitivas por importe de
1.000 euros, reiteradas por períodos de quince días ata o cumprimento, e ata alcanzar a
cantidade ao 5% del prezo de adxudicación, ou do orzamento de licitación no caso oferta por
prezos unitarios.
3.3.
TRIBUTOS
Tanto nas ofertas que formulen os licitadores como nas propostas de adxudicación,
entenderanse comprendidos, a todos os efectos, os tributos de calquera índole que graven os
diversos conceptos, excepto o Imposto sobre o Valor Engadido, que será repercutido como
partida independente de acordo coa lexislación vixente.
3.4.
DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL OU INDUSTRIAL
Se o contrato ten por obxecto o desenvolvemento e a posta a disposición de produtos
protexidos por un dereito de propiedade intelectual ou industrial levará vinculada a cesión deste
á Administración contratante.
3.5.
REVISIÓN DE PREZOS
Se procedese a revisión indicarase así no apartado K do cadro-resumo, que recollerá a
fórmula aplicable.
3.6.
CESIÓN
Os dereitos e obrigas derivados do contrato poderán ser obxecto de cesión polo contratista a
un terceiro nos termos do artigo 214 LCSP, cando así se establecera no apartado N do cadroresumo e conforme ás condicións adicionais que se establezan no Anexo IX.

4.

EXECUCIÓN DO CONTRATO

4.1.
VALORACIÓN DOS TRABALLOS
O contrato executarase con estrita suxeición ás cláusulas estipuladas neste Prego e no Prego
de Prescricións Técnicas aprobados polo órgano de contratación e conforme ás instrucións
que, en interpretación técnica deste dese ao contratista o órgano de contratación ou o
responsable do contrato.
A valoración dos traballos se realizará, conforme ao sistema de determinación de prezos
fixados no apartado D do cadro-resumo, nos vencementos que se estableceran nos pregos, e
se este fose de tracto sucesivo e non se dispuxera outra cousa, realizarase mensualmente.
Poderán realizarse valoracións parciais por traballos efectuados antes de que se produza a
entrega parcial dos mesmos, sempre que se solicite por parte do contratista e sexan
autorizados polo órgano de contratación.
4.2.
CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DO CONTRATO
As condicións especiais de execución describiranse no Anexo XIV e o seu incumprimento terá
as consecuencias que se establezan no mesmo. Tamén, se poderán prever no Anexo XV
penalidades para o incumprimento das mesmas.
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4.3.
PRAZO DE DURACIÓN.
O prazo de duración do contrato será o que se fixa no apartado H do cadro-resumo, ou o que
resulte da adxudicación do contrato de acordo coa oferta presentada polo adxudicatario
.
4.4.
RESPONSABLE DO CONTRATO.
O órgano de contratación designará un responsable do contrato con facultades de supervisión
e capacidade para ditar instrucións sobre a execución do contrato.
4.5.
PROGRAMA DE TRABALLO.
Se a Administración estima conveniente esixir un Programa de Traballos este será presentado
polo empresario para a súa aprobación pola Administración ao mesmo tempo que se aproben
os documentos da solución elixida, fixándose os prazos parciais correspondentes.
Cada vez que se modifiquen as condicións contractuais, o Contratista queda obrigado á
actualización deste Programa, seguindo as instrucións que, a estes efectos, reciba.
4.6.
AVALIACIÓN DE RISCOS PROFESIONAIS
O contratista en todo caso deberá realizar a correspondente avaliación de riscos laborais e
ademais estará obrigado a poñer a disposición do contrato os recursos preventivos adecuados,
conforme ao artigo 22.bis do Decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento de Servizos de Prevención.
En función das prestacións contratadas, deberá adecuarse a coordinación de actividades
empresariais que corresponda, conforme ao Decreto 171/2004, do 30 de xaneiro, polo que se
desenvolve o artigo 24 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos laborais.
4.7.
PENALIDADES
4.7.1. Penalidades por demora
O adxudicatario queda obrigado ao cumprimento do prazo de execución do contrato e dos
prazos parciais fixados pola Administración. Caso de exceder o prazo establecido ou no caso
de incumprimento de prazos parciais por causas imputables ao contratista, estarase ao
disposto nos artigos 193 e 195 LCSP.
Se atendendo ás especiais características do contrato se considera necesario para a súa
correcta execución o establecemento de penalidades distintas ás citadas no parágrafo anterior,
estas especificaranse no Anexo XV do presente prego.
4.7.2. Outras penalidades
O cumprimento defectuoso das prestacións obxecto do contrato, o incumprimento dos
compromisos de adscrición de medios, ou das condicións especiais de execución do contrato,
ou o incumprimento dalgún dos criterios que serviron de base para a valoración das ofertas,
dará lugar á imposición de penalidades cando así se indique no Anexo XV deste prego e na
forma nel previstas.
4.8.

INDEMNIZACIÓNS NOS CONTRATOS DE ELABORACIÓN DE PROXECTOS DE
OBRA
Nos contratos cuxo obxecto sexa a elaboración dun proxecto de obra o contratista estará
obrigado a indemnizar á Administración en caso de desviacións no orzamento de execución da
obra debidas a erros ou emisións imputables ao mesmo, resultando aplicable o baremo de
indemnizacións establecido no artigo 315 LCSP.
4.9.

CONFIDENCIALIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS
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4.9.1. Confidencialidade
A persoa contratista deberá respectar o carácter confidencial daquela información á que teña
acceso con ocasión da execución do contrato á que se lle atribúa o referido carácter, ou que
pola súa propia natureza deba ser tratada como tal. Este deber manterase durante un prazo de
cinco anos desde o coñecemento desa información, salvo se estableza un prazo maior. Non
poderá transferir información algunha sobre os traballos a terceiras persoas ou entidades sen o
consentimento expreso e por escrito do Concello de Oleiros.
4.9.2. Protección de datos
A persoa contratista deberá cumprir o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e
do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao
tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a
Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos- RGPD) e demais normativa de
aplicación en vigor en materia de protección de datos.
Para iso, e en aplicación da disposición adicional vixésima quinta da Lei 9/2017, a persoa
contratista terá a consideración de encargado do tratamento nos o caso en que a contratación
implique o acceso do contratista a datos de carácter persoal de cuxo tratamento sexa
responsable a entidade contratante. Neste suposto, o acceso a eses datos non se considerará
comunicación de datos, cando se cumpra o previsto no artigo 28 do RGPD. En todo caso, as
previsións deste deberán de constar por escrito
A. Tratamento de datos persoais
Para o cumprimento do obxecto deste prego, a persoa adxudicataria, en tanto encargado do
tratamento, deberá tratar os datos persoais dos cales a entidade contratante é responsable da
maneira que se especifica a continuación:
a. Unicamente o persoal adscrito pola persoa adxudicataria para proporcionar as
prestacións establecidas no presente prego pode tratar Datos Persoais. Os Datos
Persoais trataranse unicamente polo persoal adscrito e ao único fin de efectuar o
alcance contratado.
b. Unha vez finalice o encargo, a persoa adxudicataria debe:
i. Devolver ao responsable do tratamento os datos de carácter persoal e, se
procede, os soportes onde consten, unha vez cumprida a prestación. A
devolución debe comportar o borrado total dos datos existentes nos
equipos informáticos utilizados polo encargado. Con todo, o encargado
pode conservar unha copia, cos datos debidamente bloqueados, mentres
poidan derivarse responsabilidades da execución da prestación.
Con todo, o Responsable do Tratamento poderá requirir ao encargado
para que no canto da opción i), cumpra coa ii) ou coa iii) seguintes.
ii. Entregar ao encargado que designe por escrito o responsable do
tratamento, os datos de carácter persoal e, se procede, os soportes onde
consten, unha vez cumprida prestación. A entrega debe comportar o
borrado total dos datos existentes nos equipos informáticos utilizados polo
encargado. Con todo, o encargado pode conservar unha copia, cos datos
debidamente bloqueados, mentres poidan derivarse responsabilidades da
execución da prestación.
iii. Destruír os datos, unha vez cumprida a prestación. Unha vez destruídos, o
encargado debe certificar a súa destrución por escrito e debe entregar o
certificado ao responsable do tratamento. Con todo, o encargado pode
conservar unha copia, cos datos debidamente boqueados, mentres
poidan derivarse responsabilidades da execución da prestación.
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c.

En canto ás medidas de seguridade, os datos deben protexerse empregando as medidas
que un empresario ordenado debe tomar para evitar que devanditos datos perdan a súa
razoable confidencialidade, integridade e dispoñibilidade, que se ha de fixar mediante unha
previa análise de risco ou avaliación de impacto. A persoa adxudicataria non poderá non
implementar ou suprimir ditas medidas mediante o emprego dunha análise de risco ou
avaliación de impacto salvo aprobación expresa do órgano de contratación.
d. Sobre a entidade contratante recaen as responsabilidades, establecidas na normativa de
aplicación, do Responsable do tratamento mentres que a persoa adxudicataria ostenta as
establecidas para o encargado do tratamento. Con todo, se este último destinase os datos
a outra finalidade, os comunicase ou os utilizase incumprindo as estipulacións do presente
prego e/ou a normativa vixente, será considerado tamén como Responsable do
Tratamento, respondendo no devandito caso das infraccións en que incorrese
persoalmente.
B. Estipulacións como Encargado de Tratamento
De conformidade co previsto no artigo 28 do RGPD, a persoa adxudicataria obrígase a e
garantir o cumprimento das seguintes obrigacións:
a) Tratar os Datos Persoais conforme ás instrucións documentadas no presente Prego ou
demais documentos contractuais aplicables á execución do contrato, salvo que estea
obrigado a iso en virtude do Dereito da Unión ou nacional que se aplique ao encargado;
en tal caso, o encargado informará o responsable desa esixencia legal previa ao
tratamento, salvo que tal Dereito o prohíba por razóns importantes de interese público;
b) Non utilizar nin aplicar os Datos Persoais cunha finalidade distinta á execución do
obxecto do presente contrato.
c) Tratar os Datos Persoais de conformidade cos criterios de seguridade e o contido
previsto no artigo 32 do RGPD, así como observar e adoptar as medidas técnicas e
organizativas de seguridade necesarias ou convenientes para asegurar a
confidencialidade, segredo e integridade dos Datos Persoais aos que teña acceso.
d) Manter a máis absoluta confidencialidade sobre os Datos Persoais aos que teña acceso
para a execución do contrato así como sobre os que resulten do seu tratamento,
calquera que sexa o soporte no que se obtiveron. Esta obrigación esténdese a toda
persoa que puidese intervir en calquera fase do tratamento por conta do adxudicatario,
sendo deber do adxudicatario instruír ás persoas que del dependan, deste deber de
segredo, e do mantemento de devandito deber aínda despois da terminación da
prestación da subministración ou da súa desvinculación.
e) Levar unha listaxe de persoas autorizadas para tratar os Datos Persoais obxecto deste
prego e garantir que as mesmas se comprometen, de forma expresa e por escrito, a
respectar a confidencialidade, e a cumprir coas medidas de seguridade
correspondentes, das que lles debe informar convenientemente. E manter a disposición
do órgano de contratación dita documentación acreditativa.
f) Garantir a formación necesaria en materia de protección de Datos Persoais das persoas
autorizadas ao seu tratamento.
g) Salvo que conte en cada caso coa autorización expresa do Responsable do Tratamento,
non comunicar, ceder nin difundir os Datos Persoais a terceiros, nin sequera para a súa
conservación.
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h)

Nomear Delegado de Protección de Datos, no caso de que sexa necesario segundo o
RGPD, e comunicalo ao órgano de contratación, tamén cando a designación sexa
voluntaria, así como a identidade e datos de contacto da(s) persoa(s) física(s)
designada(s) pola persoa adxudicataria como os seus representante(s) a efectos de
protección dos Datos Persoais (representantes do Encargado de Tratamento),
responsable(s) do cumprimento da regulación do tratamento de Datos Persoais, nas
vertentes legais/formais e nas de seguridade.
i) Unha vez finalizada a prestación contractual obxecto do presente Prego, comprométese
a devolver ou destruír (i) os Datos Persoais aos que tivese acceso; (ii) os Datos Persoais
xerados polo adxudicatario por causa do tratamento; e (iii) os soportes e documentos en
que calquera destes datos consten, sen conservar copia algunha; salvo que se permita
ou requira por lei ou por norma de dereito comunitario a súa conservación, nese caso
non procederá a destrución. O Encargado do Tratamento poderá, con todo, conservar os
datos durante o tempo que poidan derivarse responsabilidades da súa relación co
Responsable do Tratamento. Neste último caso, os Datos Persoais conservaranse
bloqueados e polo tempo mínimo, destruíndose de forma segura e definitiva ao final do
devandito prazo.
j) A levar a cabo ou tratamento dos Datos Persoais nos sistemas/dispositivos de
tratamento, manuais e automatizados, equipamento que poderá estar baixo ou control
do órgano de contratación ou baixo ou control directo ou indirecto da persoa
adxudicataria, ou outros que fosen expresamente autorizados por escrito polo mesmo,
segundo se estableza nos pregos.
k) Salvo que se indique outra cousa ou se instrúa así expresamente polo órgano de
contratación, a tratar os Datos Persoais dentro do Espazo Económico Europeo ou outro
espazo considerado pola normativa aplicable como de seguridade equivalente, non
tratándoos fóra deste espazo nin directamente nin a través de calquera subcontratistas
autorizados conforme ao establecido neste Prego ou demais documentos contractuais,
salvo que estea obrigado a iso en virtude do Dereito da Unión ou do Estado membro que
lle resulte de aplicación.
No caso de que por causa de Dereito nacional ou da Unión Europea o adxudicatario se
vexa obrigado a levar a cabo algunha transferencia internacional de datos, o
adxudicatario informará por escrito ao órgano de contratación desa esixencia legal, con
antelación suficiente a efectuar o tratamento, e garantirá o cumprimento de calquera
requisitos legais que sexan aplicables ao mesmo, salvo que o Dereito aplicable prohíbao
por razóns importantes de interese público.
l) De conformidade co artigo 33 do RGPD, comunicar ao órgano de contratación, de forma
inmediata e como moi tarde no prazo de72 horas, calquera violación da seguridade dos
datos persoais ao seu cargo da que teña coñecemento, xuntamente con toda a
información relevante para a documentación e comunicación da incidencia ou calquera
fallo no seu sistema de tratamento e xestión da información que tivese ou poida ter que
poña en perigo a seguridade dos Datos Persoais, a súa integridade ou a súa
dispoñibilidade, así como calquera posible vulneración da confidencialidade como
consecuencia da posta en coñecemento de terceiros dos datos e informacións obtidos
durante a execución do contrato. Comunicará con dilixencia información detallada
respecto diso, incluso concretando que interesados sufriron unha perda de
confidencialidade.
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m) Cando unha persoa exerza un dereito de acceso, rectificación, supresión e oposición,
limitación do tratamento, portabilidade de datos e a non ser obxecto de decisións
individualizadas automatizadas, ou outros recoñecidos pola normativa aplicable
(conxuntamente, os “Dereitos”), ante o Encargado do Tratamento, este debe comunicalo
ao órgano de contratación coa maior prontitude. A comunicación debe facerse de forma
inmediata e en ningún caso máis aló do día laborable seguinte ao da recepción do
exercicio de dereito,
xuntamente, no seu caso, coa documentación e outras
informacións que poidan ser relevantes para resolver a solicitude que obre na súa poder,
e incluíndo a identificación fidedigna de quen exerce o dereito.
A persoa adxudicataria asistirá ao órgano de contratación, sempre que sexa posible,
para que esta poida cumprir e dar resposta aos exercicios de Dereitos.
n) Colaborar co órgano de contratación no cumprimento das súas obrigacións en materia
de (i) medidas de seguridade, (ii) comunicación e/ou notificación de fendas (logradas e
intentadas) de medidas de seguridade ás autoridades competentes ou os interesados, e
(iii) colaborar na realización de avaliacións de impacto relativas á protección de datos
persoais e consultas previas respecto diso ás autoridades competentes; tendo en conta
a natureza do tratamento e a información da que dispoña.
Así mesmo, poñerá a disposición do mesmo, a requirimento deste, toda a información
necesaria para demostrar o cumprimento das obrigacións previstas neste Prego e
demais documentos contractuais e colaborará na realización de auditoras e inspeccións
levadas a cabo, no seu caso, polo Concello de Oleiros.
o) Nos casos en que a normativa así o esixa, levar, por escrito, mesmo en formato
electrónico, e de conformidade co previsto no artigo 30.2 do RGPD un rexistro de todas
as categorías de actividades de tratamento efectuadas por conta do órgano de
contratación, responsable do tratamento, que conteña, polo menos, as circunstancias a
que se refire devandito artigo.
p) Dispoñer de evidencias que demostren o cumprimento da normativa de protección de
Datos Persoais e do deber de responsabilidade activa, como certificados previos sobre o
grao de cumprimento ou resultados de auditorías, que haberá de poñer a disposición do
órgano de contratación ao seu requirimento. Así mesmo, durante a vixencia do contrato,
poñerá a disposición toda información, certificacións e auditorías realizadas en cada
momento.
q) Dereito de información: O encargado do tratamento, no momento da recollida dos datos,
debe facilitar a información relativa aos tratamentos de datos que se van a realizar. A
redacción e o formato en que se facilitará a in-formación débese acordar co responsable
antes do inicio da recollida dos datos.
A presente cláusula e as obrigacións nela establecidas constitúen o contrato de encarga de
tratamento entre o órgano de contratación e a persoa adxudicataria a que fai referencia o artigo
28.3 do RGPD. As obrigacións e prestacións que aquí se conteñen non son retribuibles de
forma distinta do previsto no presente prego e demais documentos contractuais e terán a mesma
duración que a prestación obxecto deste contrato, prorrogándose no seu caso por períodos
iguais a este. Con todo, á finalización do contrato, o deber de segredo continuará vixente, sen
límite de tempo, para todas as persoas involucradas na execución do contrato.
C. Subencargos de tratamento asociados a Subcontratacións
Cando se produza unha subcontratación con terceiros da execución do contrato e o
subcontratista deba acceder a Datos Persoais, a persoa adxudicataria poñerao en
coñecemento previo do órgano de contratación, identificando que tratamento de datos persoais
comporta, para que este decida, no seu caso, se outorgar ou non a súa autorización á
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devandita subcontratación. En todo caso, para a súa autorización é requisito que se cumpran
as seguintes condicións:
- Que o tratamento de datos persoais por parte do subcontratista se axuste á legalidade
vixente, ao contemplado neste prego e ás instrucións do órgano de contratación.
- Que a persoa adxudicataria e a empresa subcontratista formalicen un contrato de
encarga de tratamento de datos en termos non menos restritivos aos previstos no
presente prego, o cal será posto a disposición do órgano de contratación.
A persoa adxudicataria informará o órgano de contratación de calquera cambio previsto na
incorporación ou substitución doutros subcontratistas, dando así a oportunidade de outorgar o
consentimento previsto nesta cláusula. A non resposta á devandita solicitude equivale a
opoñerse aos devanditos cambios.
D.
Información sobre tratamento de datos persoais contidos neste contrato e os
necesarios para a súa tramitación
Os datos de carácter persoal contidos neste contrato e os necesarios para a súa xestión serán
tratados polo órgano de contratación coa finalidade de levar a cabo a xestión orzamentaria e
económica do mesmo, sendo o responsable do tratamento o que así estea designado
formalmente no ámbito da entidade.
A base xurídica do tratamento é o cumprimento dunha obrigación legal dun fin de interese
público e o exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento pola Lei
9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.
Non se prevé a comunicación de datos de carácter persoal a terceiros, salvo as impostas polo
ordenamento xurídico. Os datos conservaranse polo tempo que esixa a normativa sobre
contratación pública, facenda pública e arquivo con fins de interese público.
Os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, de limitación e
oposición ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente
no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, pódense exercitar ante o órgano
de contratación.
Pode exercer estes dereitos mediante unha solicitude dirixida ao responsable do tratamento.
Ademais pode solicitar o exercicio dos seus dereitos solicitándoo por calquera dos medios para
presentación de solicitudes e en calquera dos rexistros conformes coa Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

5.

RECEPCIÓN E LIQUIDACIÓN

5.1. RECEPCIÓN E LIQUIDACIÓN
O contratista deberá entregar os traballos realizados ou prestar o servizo dentro do prazo
estipulado, efectuándose polo responsable do contrato un exame da documentación
presentada ou da prestación realizada e propoñerá que se leve a cabo a recepción.
A recepción ou conformidade manifestarase nun acto formal e positivo dentro do mes seguinte
á realización do obxecto do contrato ou no prazo que se estableza no Prego de Prescricións
Técnicas en función das características do contrato. Tamén, poderán efectuarse recepcións
parciais sobre aquelas partes do contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independente.
En caso de contratos cuxa execución sexa de tracto sucesivo, a recepción realizarase á
terminación da prestación contratada ou ao remate do prazo contractual.
5.2. PRAZO DE GARANTÍA
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O prazo de garantía será o establecido no apartado I co cadro-resumo ou, no seu caso, o
ofertado polo adxudicatario. Transcorrido este prazo sen que a Administración formalizase
ningún reparo, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade por razón da prestación
efectuada.

6. RESOLUCIÓN DO CONTRATO
Serán causa de resolución do contrato, ademais das legalmente establecidas, as previstas no
Anexo XVIII do presente Prego. A resolución contractual tramitarase segundo o procedemento
detallado no artigo 109 e seguintes do RGLCAP no prazo de 8 meses contados desde a data
de incoación do procedemento de resolución.
Tamén, serán causas de resolución do contrato as establecidas como obrigacións esenciais
polo órgano de contratación no Anexo XVI.
No suposto de UTE, cando algunha das integrantes se encontre comprendida no suposto do
artigo 211 a) e b) LCSP, a Administración estará facultada para esixir o cumprimento das
obrigas contractuais ao resto das empresas que constitúan a unión temporal ou acordar a
resolución do contrato.
O incumprimento dos compromisos de adscrición de medios persoais ou materias á execución
do contrato recollidos no Anexo VIII poderá ser causa de resolución do contrato cando así se
determine expresamente no mencionado Anexo ou dará lugar, no seu caso, á imposición das
penalidades que se sinalen no Anexo XV.

7. PRERROGATIVAS DA ADMINISTRACIÓN
Unha vez perfeccionado o contrato, o órgano de contratación só poderá introducir
modificacións no mesmo por razóns de interese público, cando así se prevexa no apartado O
do cadro-resumo e Anexo XVII, ou nos supostos e cos límites legalmente previstos.
Estas modificacións deberán ser acordadas polo órgano de contratación, previa tramitación do
procedemento oportuno, formalizarse en documento administrativo, e publicarse no perfil do
contratante.
Cada vez que se modifiquen as condicións contractuais, o Contratista quedará obrigado á
actualización do Programa de Traballo.
7.1. MODIFICACIÓNS PREVISTAS
Estas modificacións serán en todo caso obrigatorias para o contratista. O procedemento para
acordar estas modificacións incluirá un trámite de audiencia ao contratista por un prazo de ata
5 días, así como o resto de trámites
que resulten preceptivos.
En caso de prever modificacións, o Anexo XVII deberá especificar as circunstancias,
condicións, alcance e os límites, indicando expresamente a porcentaxe do prezo de
adxudicación do contrato ao que como máximo poidan afectar e o procedemento a seguir.
Nos contratos nos que o empresario se obrigue executar o servicio de forma sucesiva e por
prezo unitario, sen que o número total de prestacións se defina con exactitude ao tempo de
celebrar este, por estar subordinadas as mesmas ás necesidades da Administración, no caso
de que, dentro da vixencia do contrato, as necesidades reais foran superiores ás estimadas
inicialmente, deberá tramitarse a correspondente modificación antes de que se esgote o
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orzamento máximo inicialmente aprobado, reservándose a tal fin o crédito necesario para cubrir
o importe máximo das novas necesidades.
7.2. MODIFICACIÓNS NON PREVISTAS
Só poderán introducirse modificacións distintas da previstas no apartado anterior por razóns de
interese público, cando se xustifique suficientemente a concorrencia de algún ou varios dos
supostos avaliadas no artigo 205 LCSP.
Estas modificacións serán obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou
conxuntamente, unha alteración na súa contía que non exceda do 20 por cento do prezo inicial
do contrato, IVE excluído. Cando, por razón do seu importe, a modificación non resulte
obrigatoria para o contratista, a antedita modificación esixirá a conformidade expresa do
contratista.

8. RÉXIME DE RECURSOS CONTRA A DOCUMENTACIÓN QUE REXE A CONTRATACIÓN
O presente Prego de Cláusulas Administrativas, o Prego de Prescricións Técnicas que describa
as prestacións, así como o resto de documentos contractuais que deba rexer a contratación
poderán ser recorridos mediante o recurso indicado no apartado R do cadro-resumo.
O recurso interporase ante o órgano indicado en dito apartado do cadro-resumo, no prazo dun
mes a contar desde o día seguinte ao da súa publicación no perfil de contratante e a súa
tramitación axustarase ao disposto nos artigos 112 e seguintes da Lei 39/2015.
Alternativamente ao recurso de reposición poderá interpoñerse recurso contencioso
administrativo no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte ao da súa publicación no
perfil do contratante.
DILIXENCIA: Para facer constar que o presente prego foi aprobado por resolución de 1ª
Tenente de Alcalde nº 2019003916 con data 01 de outubro de 2019.

Firmado digitalmente por Mª PILAR
CELA
- 32777628Y
En Oleiros, asinado dixitalmente na data que figura
no ALVAREZ
pé da sinatura
por dona Pilar Cela
Fecha:accidental
2019.10.01
+02'00'
Álvarez, secretaria
do15:02:58
Concello
de Oleiros.
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ANEXO I
LIMITACIÓN AOS LOTES

Non se considera necesario cubrir este anexo para a presente licitación

Nº de lotes aos que un mesmo licitador pode presentar oferta:
Nº de lotes que poden adxudicarse a un mesmo licitador:
- Criterios de adxudicación:

Condicións de participacións para UTEs e Grupos empresariais
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ANEXO II
ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN
Artigo 100.2 LCSP

Para o cálculo do orzamento deste contrato, tivéronse en conta para dar cumprimento aos requisitos
fixados no artigo 100.2 LCSP, os datos ofrecidos pola Central de Balances Banco de España referidos a
ratios sectoriais das sociedades non financeiras, en concreto ás sociedades identificadas baixo o CNAE
J612 – telecomunicacións inalámbricas, no que se enmarcan a maior parte das empresas que prestan
esta subministración no mercado.
Con esta información e baseándonos na situación actual do mercado, procedemos a desagregar o
orzamento a fin de que as empresas teñan a información máis clara e precisa posible dos custos en que
poderían incorrer. A continuación, procédese á desagregación do orzamento por diferentes vías, a fin de
dar cumprimento ao indicado no artigo 100 LCSP.
A. Desagregación de custos directos e indirectos
CONCEPTOS

Ratio Sectorial sobre a cifra
neta de negocios

Gastos de persoal

29,37%

16.740,90 €

marxe bruta

40,22%

22.925,40 €

CUSTOS DIRECTOS

59,78%

34.074,60 €

Valor de ventas - marxe bruta

59,78%

34.074,60 €

CUSTOS INDIRECTOS

31,86%

18.160,20 €

Gastos xerais de estrutura

31,86%

18.160,20 €

BENEFICIO INDUSTRIAL

8,36%

4.765,20 €

importes

ORZAMENTO TOTAL

57.000,00 €

IVE 21%

11.970,00 €

TOTAL

68.970,00 €

*Poden existir lixeiras variacións nos resultados derivadas do redondeo aplicable ás operacións realizadas.

B. Desagregación de custos de persoal
Atendendo á interpretación do artigo 100.2 LCSP, no que se fai referencia explícita aos contratos nos que
o custe do salario das persoas empregadas para a súa execución formen parte do prezo total do contrato,
indicando que estes custes deben desagregarse con desagregación de xénero e categoría profesional
estimados a partir do convenio laboral de referencia, enténdese que, se ben tódolos contratos teñen un
compoñente no seu prezo que se referiría ao custe do salario de persoas empregadas, a concreción legal
referiríase aos contratos intensivos en man de obra, isto é, aqueles nos que a porcentaxe de orzamento
dedicada a gastos de persoal supere o 50%. É por iso que non se procede á desagregación de custos de
persoal na presente contratación, na que os gastos de persoal estímanse no 29,37 %.
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ANEXO III
INSTRUCCIÓNS PARA COMPLETAR O DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE
CONTRATACIÓN (DEUC)
Os licitadores deberán completar a declaración responsable sobre o cumprimento dos
requisitos previos para participar nun procedemento de contratación, conforme ao formulario
normalizado do “Documento Europeo Único de Contratación“ ( DEUC), establecido polo
Regulamento de Execución (UE) 2016/7 da Comisión, do 5 de xaneiro de 2016, poderán facelo
por vía electrónica utilizando o servizo en liña gratuíto DEUC electrónico, que facilita o
Ministerio de Facenda do Goberno de España, na seguinte dirección da internet:
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es, conforme se indica a
continuación:
• Co servizo DEUC electrónico, o órgano de contratación, accedendo como "poder
adxudicador", creará un modelo DEUC para cada procedemento de licitación, que se
poñerá a disposición dos licitadores no formato normalizado xml, xunto cos demais
documentos da convocatoria (como documentación complementaria) no perfil de
contratante do órgano de contratación na Plataforma de Contratación do Sector Público
(www.contrataciondelestado.es)
• O licitador deberá almacenar localmente no seu computador dito arquivo xml creado e
publicado previamente polo órgano de contratación e acceder despois ao servizo DEUC
electrónico como “operador económico”, onde deberá importalo, cumprimentar os datos
necesarios, imprimilos, asinalos e presentar o DEUC cos demais documentos da
licitación.
• O formulario normalizado DEUC deberá presentarse no Sobre “UN” ou “Sobre ÚNICO”,
xunto co resto de documentación administrativa que se solicita na cláusula 2.2.4 (sobre
“UN”) do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares ( PCAP) para cada licitador.
Aclaracións
1. Cando o contrato estea dividido en lotes e os criterios de selección, é dicir, os
medios para acreditar a solvencia varíen dun lote a outro, deberá presentarse un
formulario DEUC por cada un dos lotes. Se os medios para acreditar a solvencia son
os mesmos para todos os lotes e o que varía son os requisitos en función do número
de lotes aos que o operador económico presente ou pretenda presentar oferta,
cumprimentarase un só DEUC para todos eles.
2. Un operador económico que participe pola súa conta e que non recorra á
capacidade doutras entidades para cumprir os criterios de selección deberá
cumprimentar un só DEUC.
3. Un operador económico que participe pola súa conta pero recorra á capacidade
doutra ou outras entidades deberá presentar a súa propio DEUC xunto co DEUC de
cada unha das entidades a cuxa capacidade recorra (tantos DEUC como entidades)
asinado e coas seccións A e B da parte II e a parte III debidamente cumprimentadas e,
no seu caso, as partes IV e V. Ver información contida na sección C da Parte II.
4. Un operador económico que participe pola súa conta e non recorra á capacidade
doutra ou outras entidades pero si vaia a subcontratar parte da prestación, deberá
presentar o seu propio DEUC debidamente cumprimentado e asinado xunto co DEUC
de cada unha das entidades para subcontratar (tantos DEUC como entidades)
asinados por estas coas seccións A e B da parte II e a parte III debidamente
cumprimentadas.
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5. Cando grupos de operadores económicos, incluídas as asociacións temporais,
participen conxuntamente no procedemento de contratación, deberá presentarse un
DEUC separado, no que figure a información requirida nas partes II a V, por cada
operador económico participante.
6. A través do DEUC faise unha declaración formal no sentido que o operador
económico poderá, previa petición e sen demora, facilitar devanditos documentos
xustificativos; salvo que se indicou que basta con información xeral sobre o
cumprimento dos requisitos. Neste caso, poderase posteriormente solicitar información
ou documentación adicional.
7. Os operadores económicos poden ser excluídos do procedemento de
contratación, ou ser obxecto de axuizamento con arranxo á lexislación nacional, no
caso de que incorran en declaracións falsas de carácter grave ao cumprimentar o
DEUC ou, en xeral, ao facilitar a información esixida para verificar que non existen
motivos de exclusión ou que se cumpren os criterios de selección, ou no caso de que
oculten tal información ou non poidan presentar os documentos xustificativos.
Estrutura do formulario normalizado DEUC
 Parte I: Información sobre o procedemento de contratación e o poder adxudicador ou a
entidade adxudicadora. Esta parte do documento cumpriméntaa o órgano de
contratación (o resto do formulario éncheo o licitador).
 Parte II: Información sobre o operador económico. Esta parte recolle información sobre
a empresa licitadora.
o Na identificación do operador económico, como número de IVE deberase
recoller o NIF ou CIF se se trata de cidadáns ou empresas españolas, o NIE
se se trata de cidadáns estranxeiros residentes en España, e o VIES ou
DUNS se se trata de empresas estranxeiras.
o Á pregunta do apartado II.A) sobre se figura inscrito nunha lista oficial de
operadores económicos autorizados ou ten un certificado equivalente, a
empresa debe contestar:
 Si: se se atopa clasificada.
 Non: se non se atopa clasificada.
 Non procede: se a clasificación non é esixida para o contrato que se
licita.
Para indicar o nome da lista ou certificado, procede contestar se a empresa
está clasificada como contratista de obras ou de servizos. Como número de
inscrición ou certificación basta con consignar o propio NIF, CIF, NIE, VIES
ou DUNS da empresa.
As empresas que figuren inscritas no Rexistro Oficial de Licitadores e
Empresas Clasificadas do Estado ( ROLECE) ou no Rexistro Xeral de
Contratistas da Xunta de Galicia non estarán obrigadas a facilitar aqueles
datos que xa figuren inscritos de maneira actualizada no ROLECE ou no
Rexistro da Xunta de Galicia, a condición de que se indique no formulario
normalizado do DEUC.
Cando o licitador se atope inscrito, debe asegurarse de que datos figuran
efectivamente inscritos e actualizados e cales non están inscritos ou, estándoo,
non están actualizados.
Cando algún dos datos ou informacións requiridos non conste no ROLECE ou
no Rexistro de Contratistas da Xunta de Galicia ou non figure actualizado, a
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empresa deberá achegalo mediante citado formulario debidamente
cumprimentado.
A declaración sobre se se concorre en UTE á licitación recóllese na última
pregunta do apartado II.A).
A pregunta do apartado II. C) sobre se se basea o operador económico na
capacidade doutras entidades para satisfacer os criterios de selección, refírese
á integración da solvencia con medios externos recollida no artigo 75 da Lei de
Contratos do Sector Público , non aos casos de constitución de unións
temporais de empresas. (Debe comprobarse no PCAP específico de cada
contrato se se contempla esta posibilidade).
A subcontratación de traballos recóllese no apartado II.D).

Parte III: Motivos de exclusión. As empresas deberán responder a todas as preguntas
que se formulan na parte III do formulario normalizado DEUC.
Parte IV: Criterios de selección. No momento de xerar o arquivo xml para cada
licitación, o órgano de contratación pode decidir limitar a información requirida sobre os
criterios de selección á pregunta de se os licitadores cumpren ou non todos os criterios
de selección necesarios. En tal caso, cando os licitadores enchan o DEUC,
unicamente será necesario cumprimentar a sección “a) Indicación global relativa a
todos os criterios de selección”, non sendo posible nin necesario encher ningunha outra
sección desta parte (A, B, C e D), xa que non estarán activas.
No caso das empresas integrantes dunha UTE, estas deberán contestar
afirmativamente á pregunta anterior cando a UTE no seu conxunto alcance as
condicións de solvencia esixidas no PCA.
Posteriormente, se o órgano de contratación estímao conveniente en aras a garantir o
bo fin do procedemento, este poderá solicitar, en calquera momento anterior á
adopción da proposta de adxudicación, que os licitadores acheguen a documentación
acreditativa do cumprimento das condicións de solvencia establecidas para ser
adxudicatario do contrato. En todo caso, dita documentación seralle sempre requirida
ao proposto como adxudicatario.
Parte V: Redución do número de candidatos cualificados. Nun procedemento aberto o
empresario non ten que cumprimentar esta parte.
Parte VI: Declaracións finais. Esta parte debe ser cumprimentada pola empresa
interesada e asinada en todo caso unha vez impreso o formulario
DEUC
cumprimentado.

Para máis información sobre a forma de completar o formulario pódese consultar a
Resolución do 6 de abril de 2016, da Dirección Xeral do Patrimonio do Estado, pola que
se publica a Recomendación da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa sobre
a utilización do Documento Europeo Único de Contratación previsto na nova Directiva de
contratación pública ( B.O.E. do 8 de abril de 2016).
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ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AO GRUPO EMPRESARIAL
DATOS DO LICITADOR
NOME E APELIDOS
DNI / NIF
DATOS DO REPRESENTANTE (se procede)
NOME E APELIDOS
DNI / NIF
TÍTULO DE
REPRESENTACIÓN
OBXECTO DA LICITACIÓN
ARRENDAMENTO CON OPCIÓN DE COMPRA PARA O SERVIZO DE
RADIOCOMUNICACIÓNS DIXITAIS PARA POLICÍA LOCAL E SMEPC

O licitador arriba indicado, en nome propio ou mediante o representante referido,
DECLARA baixo a súa responsabilidade que o licitador:
Non pertence a ningún grupo de empresas
Pertence ao seguinte grupo de empresas, do cal se adxunta lista de empresas
vinculadas de conformidade co artigo 42 do Código de Comercio:
GRUPO DE EMPRESAS
Listaxe de empresas vinculadas conforme ao art. 42 Ccom:

LUGAR E DATA:
O/A LICITADOR/A:
SINATURA/RÚBRICA:
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ANEXO V
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE MENORES
Non se considera necesario cubrir este anexo para a presente licitación

DATOS DO LICITADOR
NOME E APELIDOS
DNI / NIF
DATOS DO REPRESENTANTE (se procede)
NOME E APELIDOS
DNI / NIF
TÍTULO DE
REPRESENTACIÓN
OBXECTO DA LICITACIÓN

O licitador indicado no cadro previo, en nome propio ou mediante o representante designado,
declara baixo a súa responsabilidade:
1. Que, de conformidade co seu obxecto social ou actividade profesional, a actividade que
esta entidade/empresa/persoa realiza, en virtude da presente licitación, implica
contacto habitual con menores respecto do persoal laboral, voluntario e/ou colaborador
ao seu servizo.
2. Que, en cumprimento do establecido no artigo 9.3 do Real Decreto 110/2015, do 11 de
decembro de 2015, polo que se regula o Rexistro Central de Delincuentes Sexuais
solicitouse a todas as persoas que durante a execución da subministración pola súa
actividade teñen contacto habitual con menores, certificación negativa do Rexistro
Central de Delincuentes Sexuais e cumpren co requisito do artigo 13.5 da Lei Orgánica
1/1996, do 15 de xaneiro, de Protección Xurídica do Menor.
3. Que, toda a documentación acreditativa do cumprimento deste requisito do artigo 13.5
da Lei Orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de Protección Xurídica do Menor, estará a
disposición do órgano de contratación para cando lle sexa requirida.
4. Que, consta entre a documentación o compromiso das persoas, voluntarios ou
colaboradores de comunicar calquera cambio que tivese lugar con posterioridade á
primeira certificación negativa.
5. Que, adquire o compromiso de comunicar o cumprimento deste requisito respecto de
calquera persoa, voluntario ou persoal colaborador que sexa dado de alta no persoal
desa entidade, empresa ou persoa.

LUGAR E DATA:
O/A LICITADOR/A:
SINATURA/RÚBRICA:
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ANEXO VI
SUBROGACIÓN DE CONTRATOS DE TRABALLO

Non se considera necesario cubrir este anexo para a presente licitación




Convenio de aplicación:
Datos dos contratos a subrogar:
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ANEXO VII
SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCIEIRA E TÉCNICA OU PROFESIONAL

SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA (artigo 87 LCSP)
A solvencia económica e financeira e técnica ou profesional acreditarase mediante a achega
dos documentos a que se refiren os criterios de selección marcados:
a)

Volume anual de negocios de licitador referido ao ano de mellor volume de negocio
dos tres últimos concluídos.
(No caso de división en lotes, o presente criterio aplícase en relación con cada un deles)
Criterios de selección: Por importe igual ou superior ao 100% valor estimado deste
contrato.

b)

c)

Acreditarase mediante:
1.- As contas anuais presentadas no rexistro mercantil referidas ao ano que acredite e
declaración do empresario indicando o volume de negocios global da empresa. Os
empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditarán o seu volume
anual de negocios mediante os seus libros de inventario e contas anuais.
2.- Un resumo anual do IVE (modelo 390) do mesmo ano do que presentan as contas.
Seguro de indemnización por riscos profesionais vixente ata a fin do prazo de
presentación de ofertas xunto cun compromiso de renovación ou prórroga do
mesmo que garanta o mantemento da súa cobertura durante toda a execución do
contrato. Alternativamente poderase achegar un compromiso vinculante de
subscrición dun seguro de indemnización por riscos profesionais por importe non
inferior ao valor estimado do contrato.
Criterios:
 Seguro de indemnización por riscos profesionais por importe superior a _______€.
 Riscos cubertos:
Acreditarase mediante:
Declaración de patrimonio neto, ou ben cociente entre activos e pasivos, ao peche
do último exercicio económico para o que estea vencida a obriga de aprobación de
contas anuais.
Criterios:
Patrimonio neto con valor mínimo por importe de ______€.
Cociente mínimo de _____ entre activos e pasivos ao peche do último exercicio
económico para o que estea vencida a obriga de aprobación de contas anuais.
Acreditarase mediante:

SOLVENCIA TÉCNICA (artigo 89 LCSP)
A solvencia económica e financeira e técnica ou profesional acreditarase mediante a achega
dos documentos a que se refiren os criterios de selección marcados. Haberá de terse en conta
o disposto no artigo 89.1.h), que indica que no caso de contratos non suxeitos a regulación
harmonizada, cando o contratista sexa unha empresa de nova creación, entendendo por tal
aquela que teña unha antigüidade inferior a cinco anos, a súa solvencia técnica acreditarase
por un ou varios dos medios referidos a continuación e identificados coas letras b) a g), e en
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ningún caso lle será aplicable o establecido na letra a), relativo á execución dun número
determinado de subministracións.
a)

Relación das principais subministracións ou traballos realizados nos últimos tres
anos do mesmo tipo ou natureza ao que corresponde o obxecto do contrato,
avalada por certificados de boa execución.
Criterios de selección: O requisito mínimo para considerar que o licitador conta con
solvencia técnica abondo para a execución desta subministración será que:
O importe anual no ano de maior execución dos últimos 3 sexa igual ou
superior o 100% do valor estimado do contrato ou da súa anualidade media si
esta é inferior ó valor estimado do contrato.
A realización de _______ subministracións das mesmas características

b)

c)

A experiencia acreditarase mediante:
 a relación dos traballos realizados polo interesado nos últimos 3 anos do
mesmo tipo ou natureza o que corresponde ao obxecto do contrato, indicando
o seu importe, datas e destinatario público ou privado dos mesmos,
 Certificaos de boa execución que avalen os traballos realizados. Estes
certificados de boa execución deberán estar expedidos ou visados polo órgano
competente, cando o destinatario sexa unha entidade do sector público; cando
o destinatario sexa un suxeito privado, mediante un certificado expedido por
este ou, a falta deste certificado, mediante unha declaración do empresario
Indicación do persoal técnico ou das unidades técnicas, integradas ou non na
empresa, participantes no contrato, especialmente aqueles encargados do control
de calidade.
Criterios de selección:
Acreditarase mediante:
Instalacións técnicas, das medidas empregadas polo empresario para garantir a
calidade e dos medios de estudo e investigación da empresa.
Criterios de selección:

d)

Acreditarase mediante:
Cando se trate de subministracións ou traballos complexos ou cando,
excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control efectuado polo
órgano de contratación ou, en nome deste, por un organismo oficial ou
homologado competente do Estado en que estea establecido o empresario,
sempre que medie acordo de dito organismo. O control versará sobre a
capacidade técnica do empresario e, se fose necesario, sobre os medios de
estudo e de investigación de que dispoña e sobre as medidas de control da
calidade.
Criterios de selección:
Acreditarase mediante:

e)

Mostras, descricións e fotografías dos produtos a subministrar, habendo de
contar con medios de acreditación da autenticidade que permitan a súa
certificación a petición da entidade contratante.
Criterios de selección:
Acreditarase mediante:

f)

Certificados expedidos polos institutos ou servizos oficiais encargados do control
da calidade, de competencia recoñecida, que acrediten a conformidade dos
produtos perfectamente detallada mediante as referencias a determinadas
especificacións ou normas técnicas (cfr. art. 93 LCSP).
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Criterios de selección:

g)

Avaliación
art.
89.2
LCSP

Acreditarase mediante:
Indicación dos sistemas de xestión da cadea de subministración, incluídos os que
garanticen o cumprimento das Convencións fundamentais da Organización
Internacional do Traballo, e de seguimento que o empresario poderá aplicar ao
executar o contrato.
Criterios de selección:
Acreditaranse mediante:
Ante o requirimento de obras de colocación ou instalación na presente
subministración, a capacidade dos operadores económicos para prestar os
devanditos servizos ou executar a devandita instalación ou obra avaliarase tendo
en conta especialmente os seus coñecementos técnicos, eficacia, experiencia e
fiabilidade.
Criterios de selección:
Acreditaranse mediante:

2.- Cumprimento de normas de xestión medioambiental e de calidade (arts. 93 LCSP, en
relación co apartado f) do cadro anterior).
SI ( fixar sistemas de acreditación en regulación harmonizada)
NON
3.- Un mesmo empresario poderá concorrer para completar a solvencia de máis dun licitador
(art. 75 LCSP).
SI
NON
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ANEXO VIII
ADSCRICIÓN OBRIGATORIA DE MEDIOS AO CONTRATO

Non se considera necesario cubrir este anexo para a presente licitación

Os licitadores, nacionais e estranxeiros, ademais de acreditar a súa solvencia ou, no seu caso
clasificación, deberá adscribir obrigatoriamente para a execución deste contrato, como criterio
de solvencia, os seguintes medios:
Adscrición de medios persoais:
Adscrición de medios materiais:
Estes medios persoais e materiais formarán parte da proposta presentada polos licitadores e,
polo tanto, do contrato que se asine co adxudicatario. Por este motivo, deberán ser mantidos
pola empresa adxudicataria durante todo o tempo de execución do contrato. Calquera variación
respecto a eles deberá ser comunicada a esta Administración. O seu incumprimento poderá ser
causa de:
Resolución do contrato
Imposición de penalidades segundo o Anexo XII
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ANEXO IX
SUBCONTRATACIÓN E CESIÓN

A. SUBCONTRATACIÓN
Non se admite a subcontratación
Admítese a subcontratación coa obriga de indicar a parte a subcontratar
Condicións de subcontratación de prestacións parciais susceptibles de subcontratación:
PRESTACIÓN PARCIAL DO
CONTRATO

% DA PRESTACIÓN

HABILITACIÓN
PROFESIONAL E
CLASIFICACIÓN

Tarefas críticas que NON admiten subcontratación

B. CESIÓN
Non se admite a cesión
Admítese a cesión, consonte ao establecido no artigo 214.2 LCSP
Condicións de CESIÓN do contrato adicionais ás establecidas no artigo 214.21:

1

Non poderán cederse os dereitos e obrigas dimanantes do contrato cando as calidades técnicas ou persoais do
cedente foran determinantes para a adxudicación do contrato ou resulte unha restrición efectiva da competencia

Praza de Galicia, 1. 15173 Oleiros (A Coruña). Tfno. 981 61 00 00. Fax 981 61 05 26 www.oleiros.org

39/53

>
CONCELLO DE
OLEIROS

SECRETARÍA XERAL

Con tr a tac ión e Patr im o n io
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
EXPTE. 2019/CONTRAT/000024

ANEXO X
MODELO DE OFERTA ECONÓMICA
DATOS DO LICITADOR
NOME E APELIDOS
DNI / NIF
DOMICILIO
CORREO
ELECTRÓNICO

TELÉFONO
DATOS DO REPRESENTANTE (se procede)1
NOME E APELIDOS
DNI / NIF
TÍTULO DE
REPRESENTACIÓN
DOMICILIO

CORREO
ELECTRÓNICO
decatado/a de as condicións e requisitos que se esixen para a adxudicación, por medio de
procedemento aberto simplificado, do contrato co seguinte OBXECTO DE LICITACIÓN:
TELÉFONO

ARRENDAMENTO CON OPCIÓN DE COMPRA PARA O SERVIZO DE
RADIOCOMUNICACIÓNS DIXITAIS PARA POLICÍA LOCAL E SMEPC

1º.- Comprométese a tomar ao seu cargo a execución do mesmo, con estrita suxeición
aos expresados requisitos e condicións, pola cantidade de2:

A. IMPORTE SEN IVE
B. IVE (_____%)
C. TOTAL (A+B)

1

Indicar se a oferta se realiza en nome propio ou da empresa que representa

2

Expresar claramente, escrita en letra e número, a cantidade de euros pola que se compromete o propoñente á
execución do contrato.
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2º.- Que ofrece as seguintes melloras en relación coa contratación da subministración,
descritas no punto 4 do prego de prescricións técnicas que rexe a presente licitación:
Servizo de soporte aos usuarios os 365 días do ano e durante as 24 horas do día.
Servizo de xestión e localización de flotas en tempo real
Servizo de gravación das comunicacións de voz
Instalación dunha estación repetidora a maiores da obrigatoria para a mellora da cobertura
Instalación de dúas estacións repetidoras a maiores da obrigatoria para a mellora da cobertura
Complementos adicionais dos equipos (repostos e accesorios)

(*) Riscar unicamente as melloras ofertadas, que se han de realizar consonte ao
establecido no PPT publicado coa licitación.

LUGAR E DATA:
O/A LICITADOR/A:
SINATURA/RÚBRICA:
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ANEXO XI
PREZOS UNITARIOS
Anexo a cubrir pola Administración
Non se considera necesario cubrir este anexo para a presente licitación

Descrición

Prezo unitario máximo de licitación
(IVE excluído)
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ANEXO XII
CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN SUBXETIVOS
SUXEITOS A AVALIACIÓN PREVIA
(SOBRE UN)
Non se considera necesario cubrir este anexo para a presente licitación

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN
1.

CRITERIO:
DOCUMENTACIÓN:

2.

CRITERIO:
DOCUMENTACIÓN:

3.

CRITERIO:
DOCUMENTACIÓN:

4.

CRITERIO:
DOCUMENTACIÓN:

PONDERACIÓN1

TOTAL

EXCLUSIÓNS:
As empresas que non superen a puntuación mínima do 50% dos puntos asignados na FASE 1
coa suma da puntuación correspondente aos criterios de valoración anteriores, non continuarán
no proceso selectivo, quedando excluídos da segunda fase e do procedimiento aberto con
multiplicidade de criterios.

1

Ponderación de criterios en procedemento aberto simplificado (artigo 159.1.b LCSP): este artigo
establece que entre os criterios de adxudicación previstos no prego non pode haber ningún avaliable
mediante xuizo de valor, ou de habelo, non poden superar o 25% do total da puntuación, salvo
prestacións de carácter intelectual, como os servizos de enxeñería e arquitectura, nos que a súa
ponderación non poderá superar o 45% do total.
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ANEXO XIII
CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN OBXECTIVOS SUXEITOS A AVALIACIÓN POSTERIOR
(SOBRE DOUS)

1. OFERTA
ECONÓMICA

2. SERVIZO DE
SOPORTE 365 DÍAS,
24 HORAS

3. SERVIZO DE
XESTIÓN E
LOCALIZACIÓN DE
FLOTAS EN TEMPO
REAL

CRITERIOS DE VALORACIÓN
CRITERIO: criterio de proporcionalidade respecto da oferta
menor, a quen se lle atribuirá a puntuación máxima,
calculando a ponderación das demais conforme á fórmula
seguinte:
P= (50 x min)/Of,
onde:
P é a puntuación obtida,
"min" é o importe da oferta mínima,
"Of" é a oferta correspondente ao licitador que se
valora.
DOCUMENTACIÓN: Anexo X do presente PCAP
debidamente cuberto
CRITERIO: se valorará que o adxudicatario dispoña durante
a duración do contrato dun servizo de soporte permanente
durante as 24 horas do día os 365 días do ano. Este servizo
terá que dar resposta a calquer tipo de incidencia que se
demande dende o Concello nun plazo máximo de 24 horas.
No caso de que os equipos se avaríen o adxudicatario
entregará inmediatamente outro en sustitución sen ningún
custe adicional.
O adxudicatario poñerá a disposición do Concello un
número de teléfono para acceder a este servizo e que
estará operativo as 24 horas do día os 365 días do ano.
DOCUMENTACIÓN: Anexo X do presente PCAP
debidamente cuberto.
CRITERIO: se valorará que o adxudicatario proporcione un
servizo de xestión de flotas sobre tódolos terminais radio
cedidos en servizo de arrendamento. Esta aplicación irá
integrada no servidor de comunicación do centro de control
da Policía Local. O servizo permitirá:
a) xestión de flotas: administrar de maneira eficiente as
operacións da flota e o control das súas radios de forma
remota, obtendo actualizacións de estado en tempo real e
configurar a radio para o envío de informes ao servidor con
ou sen conexión;
b) rexistro de eventos: rexistra todos os eventos do sistema,
incluídas as chamadas de voz, mensaxes de texto e
cambios de estado. Permitirá personalizar regras, filtros e
eventos grupais e xenerar informes de ubicación e estado
das radios;
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c) localización GPS: Permitirá a localización dos usuarios da
rede, tanto de persoas como de vehículos en tempo real
para garantir os máximos niveis de seguridade e de
productividade. Permitirá a visualización de rutas, a
definición de parámetros virtuais e a rexistración dos
movementos da radio utilizando unha serie de regras
configurables.

4.SERVIZO DE
GRAVACIÓN DAS
COMUNICACIÓNS DE
VOZ

5. INSTALACIÓN DE
ESTACIÓNS
REPETIDORAS PARA
A MELLORA DA
COBERTURA

6. COMPLEMENTOS
ADICIONAIS AOS
EQUIPOS
(REPOSTOS E
ACCESORIOS)

DOCUMENTACIÓN: Anexo X do presente PCAP
debidamente cuberto.
CRITERIO: valorarase que o adxudicatario ofreza un
servicio de grabación de voz de todos os terminais de radio
cedidos en servicio de arrendamento. Esta aplicación ira
integrada no servidor de comunicacións do centro de control
da Policía Local. Este servizo permitirá a grabación continua
de todas as chamadas de voz con reproducción para o seu
análise ou xeración de informes. Os arquivos de audio se
almacenarán en formato MP3 no servidor de comunicación
e no posto do operador da Policía Local e de Protección
Civil.
DOCUMENTACIÓN: Anexo X do presente PCAP
debidamente cuberto.
CRITERIO: valorarase que o adxudicatario poida mellorar a
cobertura do servizo mediante a instalación de estacións
repetidoras, en distintas ubicacións dentro do término
municipal de Oleiros e instaladas en edificios municipais ou
con autorización do Concello. As estacións repetidoras
deberán de contar coas características mínimas descritas
na base 3.5 PPT.
- Instalación dunha estación repetidora adicional
á primeira obrigatoria: 10 puntos
- Instalación de dúas estacións repetidoras
adicionais á primeira obrigatoria: 20 puntos
DOCUMENTACIÓN: Anexo X do presente PCAP
debidamente cuberto.
CRITERIO: valoraranse o subministro de accesorios e
repostos para facilitar o uso dos equipos portátiles durante a
función policial, específicamente os seguintes, dos que o
licitador deberá facer constar o número de aparatos que
incorpora á súa oferta:
- Auriculares con jack 3,5 mm, no caso de que
facilite un mínimo de 20 unidades recibirá 1
punto, por menos unidades non puntuará
- Fundas de pel dos equipos portátiles con
suxeición ao cinturón, no caso de que facilite un
mínimo de 20 unidades recibirá 2 puntos, por
menos unidades non puntuará

Praza de Galicia, 1. 15173 Oleiros (A Coruña). Tfno. 981 61 00 00. Fax 981 61 05 26 www.oleiros.org

5 PUNTOS

20 PUNTOS

5 PUNTOS

45/53

>
CONCELLO DE
OLEIROS

SECRETARÍA XERAL

Con tr a tac ión e Patr im o n io
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
EXPTE. 2019/CONTRAT/000024
-

Antenas de reposto dos equipos portátiles UHF,
no caso de que facilite un mínimo de 20
unidades recibirá 2 puntos, por menos unidades
non puntuará.

DOCUMENTACIÓN: Anexo
debidamente cuberto.
TOTAL

X

do

presente

PCAP
90 PUNTOS

PARÁMETROS PARA DETERMINAR O CARÁCTER ANORMALMENTE BAIXO DA
OFERTA NO SEU CONXUNTO
Oferta económica:
Consideraranse, en principio, desproporcionadas ou temerarias as ofertas que se atopen nos
seguintes supostos:
 Cando, concorrendo un só licitador, sexa inferior ao orzamento basee de licitación en
máis de 25 unidades porcentuais.

Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en máis de 20 unidades
porcentuais á outra oferta.
 Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en máis de 10 unidades
porcentuais á media aritmética das ofertas presentadas. Con todo, excluirase para o
cómputo da devandita media a oferta de contía máis elevada cando sexa superior en
máis de 10 unidades porcentuais á devandita media. En calquera caso, considerarase
desproporcionada a baixa superior a 25 unidades porcentuais.
 Cando concorran catro ou máis licitadores, as que sexan inferiores en máis de 10
unidades porcentuais á media aritmética das ofertas presentadas. Con todo, se entre
elas existen ofertas que sexan superiores á devandita media en máis de 10 unidades
porcentuais, procederase ao cálculo dunha nova media só coas ofertas que non se
atopen no suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior
a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contía.
Para a valoración da ofertas como desproporcionadas, a mesa de contratación poderá
considerar a relación entre a solvencia da empresa e a oferta presentada.
Serán criterios obxectivos para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou anormal da
oferta e en función da documentación que presente o adxudicatario no trámite de xustificación
da oferta, ou na documentación xa presentada, os seguintes:

Idónea xustificación dos prezos ofertados, que como mínimo comprenderá unha
explicación dos prezos ofertados, tendo en conta a organización proposta e a
metodoloxía do traballo.
CRITERIOS ESPECIFICOS PARA RESOLVER OS EMPATES DA PUNTUACIÓN FINAL:
Para resolver o empate entre varias ofertas aplicaranse os criterios recollidos no artigo
147.2 da LCSP seguindo a súa orde.
Criterios específicos:
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ANEXO XIV
CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DO CONTRATO

Condicións especiais de execución do contrato de acordo co artigo 202 LCSP. Será obrigatorio
cumprir, polo menos, unha das seguintes, a elixir polo adxudicatario:
 Social e/ou ético:
o Dar cumprimento ás obrigas legais en relación coa garantía da seguridade e saúde no
lugar de traballo. O plan de seguridade e saúde entregarase antes da finalización do
contrato ao responsable do mesmo
o Dar cumprimento aos Convenios Colectivos, presentando xustificación das retribucións
abonadas aos traballadores no último ano.
o Compromiso de elaboración dun plan para favorecer a formación no lugar de traballo. A
empresa adxudicataria deberá presentar no prazo dun mes dende a formalización do
contrato un plan de formación descritivo da formación que realizarán os seus
traballadores no período de duración do contrato. Ao final de este, haberán de xustificar
a súa realización ante o responsable do contrato.
o De ser un único traballador, deberá acreditar a formación mediante certificados
correspondentes aos cursos aos que asista no período de duración do contrato.
 Medioambiental:
o Medidas para o mantemento ou mellora dos valores medioambientais que poidan verse
afectados pola execución do contrato, e que han de acreditarse ante o órgano de
contratación. Estas medidas han de estar orientadas á reciclaxe de residuos

O incumprimento das mesmas terá la consideración de:
Causa de resolución do contrato.
Infracción grave aos efectos de imposición de penalidades.
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ANEXO XV
PENALIDADES

A. Por incumprimento de prazos. Conlevaría a resolución do contrato.
B. Cumprimento defectuoso da prestación.
a. O cumprimento defectuoso nunha ocasión, suporía unha penalización do 2%
do valor estimado do contrato.
b. O cumprimento defectuoso nunha segunda ocasión, suporía unha penalización
do 3% do valor estimado do contrato.
c. O cumprimento defectuoso nunha terceira ocasión, suporía a resolución do
contrato.
C. Incumprimento do compromiso de adscrición de medios.
a. A consecuencia sería a resolución do contrato.
D. Incumprimento das condicións especiais de execución do contrato
a. Un incumprimento acreditado supón unha penalidade de 1.000 €
b. Dous incumprimentos acreditados suporían 2.000 € de penalidade
c. Tres incumprimentos acreditados suporían a resolución do contrato
E. Incumprimento de características da oferta vinculadas aos criterios de
adxudicación
Ao ser obrigas esenciais, o seu incumprimento suporía a resolución do
contrato.
Estas penalizacións son independentes da obrigación do contratista de indemnizar ao Concello
polos danos e prexuízos que o seu incumprimento lle ocasione ao Concello ou a terceiros con
dereito a repercutir contra o Concello. Deberanse ter en conta tamén as cuestións establecidas
nos anexos anexos XIV e XVI.
Para a imposición destas penalizacións e indemnizacións por incumprimentos contractuais
seguirase un expediente sancionador sumario, no que se concederá ao contratista un prazo de
alegacións de 5 días naturais tras formularse a denuncia. Ditas alegacións e o expediente
sancionador será resolto, previo informe do responsable municipal da subministración e
informe xurídico, polo Sr. Alcalde ou Concelleiro en quen delegue, resolución que porá fin á vía
administrativa.
O inicio do expediente para a imposición destas penalidades polo Concello realizarase no
momento en que teña coñecemento por escrito dos feitos. Con todo, si estímase que o
incumprimento non vai afectar á execución material dos traballos de maneira grave ou que o
inicio do expediente sancionador pode prexudicar máis á marcha da execución do contrato que
beneficiala, poderá iniciarse o expediente sancionador en calquera momento anterior á
terminación do prazo de garantía do contrato.
As penalidades e indemnizacións impostas serán inmediatamente executivas e faranse
efectivas mediante dedución dos pagos correspondentes que o Concello teña pendentes de
abonar ao contratista. Si xa non existisen cantidades pendentes de pago, poderanse facer
efectivas contra a garantía definitiva e se esta non alcanzase o montante da sanción, poderase
reclamar pola vía administrativa de prema por considerarse ingreso de dereito público.
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ANEXO XVI
OBRIGAS ESENCIAIS DO CONTRATO

Consideraranse obrigas esenciais do contrato:
Compromiso de adscrición de medios (artigo 76.2 LCSP)
Condicións especiais de execución do contrato (artigo 202 LCSP)
Criterios de adxudicación das ofertas (artigo 122.3 LCSP)
Cumprimento do réxime de pagos aos subcontratistas ou subministradores establecido
(artigo 217.1 LCSP)

O incumprimento destas obrigas podería levar aparellada a resolución contractual por decisión
do órgano de contratación, alén das cuestións establecidas no anexos XIII e XVI.
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ANEXO XVII
MODIFICACIÓNS CONTRACTUAIS PREVISTAS

NON SE ESTABLECEN


CIRCUNSTANCIAS:



ALCANCE DAS MODIFICACIÓNS PREVISTAS:



PORCENTAXE DO PREZO DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO AO QUE COMO
MÁXIMO POIDAN AFECTAR:
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ANEXO XVIII
CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

Non se considera necesario cubrir este anexo para a presente licitación

Ademais das establecidas nos anexos XIII e XIV, poderá resolverse o contrato polas seguintes
causas, mediante resolución do órgano de contratación:
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ANEXO XIX
RENUNCIA /ABANDONO Á CELEBRACION DO CONTRATO
Non se considera necesario cubrir este anexo para a presente licitación

No caso de que o órgano de contratación renunciara por motivos de interese público á
celebración do contrato ou desistira do procedemento, con anterioridade á adxudicación, a
compensación de gastos aos licitadores realizarase da seguinte forma:
CRITERIO:
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ANEXO XX
COMPOSICIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN

Presidente/a
Titular - D. Ángel García Seoane, Alcalde-Presidente da Corporación.
Suplente - Dª. Mª José Varela Neira, 1ª Tenente de Alcalde.
Vogais
Titular
- Dª Sandra Fernández Fernández, Concelleira delegada de economía, facendA e
contratación.
Suplente - D. Antonio Molinos Marcote, concelleiro delegado de obras públicas.
Titular - Dª. Silvia Legaspi Grueiro, TAE de contratación.
Suplente - Dª. Susana Miranda Fernández, TAE asesoría xurídica de cultura.
Titular - Dª. Mª Pilar Cela Álvarez, Secretaria Accidental da Corporación.
Suplente - Técnico/a municipal a nomear pola Dirección Xeral de Admón. Local que substitúa
á secretaria municipal.
Titular - D. Jacobo Molina Sáenz, Interventor Accidental da Corporación.
Suplente - Técnico/a municipal a nomear pola Dirección Xeral de Admón. Local que substitúa
ó interventor municipal.

Secretario da Mesa
Titular
- D. José Manuel Díaz García, administrativo área de contratación
Suplente - D. Iago López Álvarez, auxiliar administrativo área de contratación
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