
 

ANUNCIO

De conformidade co acordo da Xunta de Goberno Local  , de data  30 de  xaneiro de 

2018,  por  medio  do  presente  anuncio  se  efectúa  convocatoria  do  procedemento  aberto,  

atendendo á oferta económicamente máis vantaxosa, con varios criterios de adxudicación, para 

a adxudicación do contrato de obra de “Mellora enerxética e adaptación edificio existente de 5 

vivendas”, conforme a los siguientes datos:

PREGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  DO 
PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DA EXECUCIÓN DA OBRA 
“MELLORA ENERXÉTICA E ADAPTACIÓN EDIFICIO EXISTENTE DE 5 VIVENDAS” 

I.-OBXECTO,  XUSTIFICACIÓN  DAS  NECESIDADES  A SATISFACER  E  CÓDIGO 

CPV

De conformidade co disposto nos artigos 22 e 86 do Texto Refundido da Lei de 

Contratos do Sector Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de 

novembro (en diante TRLCSP), o obxecto deste prego de cláusulas administrativas 

particulares  é  regula-la  contratación  e  execución  da  obra  “Mellora  enerxética  e 

adaptación edificio existente de 5 vivendas”,  de conformidade coas determinacións 

que se especifican no proxecto técnico de execución anexo a este prego.

Código CPV: 45211100-0

II.-   TRAMITACIÓN E PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN 

A obra contratarase mediante procedemento aberto (artigos 157 e seguintes do 

TRLCSP) e en trámite ordinario (artigos 109 e 110 do TRLCSP).

III.-     NATURALEZA

Este contrato cualifícase como contrato administrativo de obras, de conformidade co 

disposto nos artigos 5, 6 e 19.1.a) do TRLCSP.

IV.- FINANZAMENTO  

Esta  obra  finánciase  con  cargo  a  axuda  concedida  ao  abeiro  da  Orde  do  23  de 

decembro de 2016, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en 

réxime de concorrencia competitiva, de axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento  Rexional,  no  marco  do  programa  operativo  Feder  Galicia 

2014-2020, dirixidas á mellora enerxética dos edificios de vivendas de titularidade dos 

concellos galegos  e a Resolución do 30 de decembro de 2016, pola que se convocan 
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estas  cun importe de 160.849,94 euros e a concesión da axuda o abeiro da orde do 4 

de  xullo  de  2017  pola  que  se  establecen  as  bases  aplicables  á  concesión  das 

subvencións para rehabilitar as antigas vivendas de Mestres, doutros oficios e demais 

edificios e vivendas de titularidade municipal cun importe de 200.000 euros, existindo 

crédito axeitado e suficiente segundo consta no expediente para o financiamento das 

obrigas derivadas deste contrato con cargo ó Concello por importe 6.606,88 euros. 

A suma total do financiamento sería 360.849,94 € dos 367.456,82 euros do total do 

proxecto. Desta cantidade, adícase á execución da obra 357.456,82 € e 10.000,00 € a 

honorarios de redacción do proxecto, dirección de obras e servizos de coordinación de 

seguridade e saúde.

V.- TIPO DE LICITACIÓN.

O tipo de licitación, en aplicación do disposto no artigo 87 do TRLCSP, integrado pola 

suma dos importes do valor estimado da actuación 295.418,86 € (resultante de aplicar 

ó orzamento de execución material, as porcentaxes correspondentes en concepto de 

gastos xerais e beneficio industrial) e do IVE aplicable 62.037,96 €, importa un total de 

357.456,82 € (IVE e demáis tributos incluidos).

VI.- PRAZOS E PENALIDADES.

O prazo de execución da obra é de oito (8) meses contados desde a data da 

acta  de  comprobación  de  replanteo,  establecéndose  como  plazo  parcial  de 

inexcusable  cumplimento  para  o  adxudicatario  a  obrigatoriedade  de  ter  executado 

antes do día 1 de decembro do ano en curso, prestacións que constitúan o obxecto do 

contrato por importe de 367.456,82  € (inclúese a parte correspondente da licitación da 

obra e dos honorarios de redacción do proxecto, dirección de obras e servizos de 

coordinación de seguridade e saúde); elo co fin de dar cumprimento ás esixencias de 

xustificación dos fondos percibidos para o financiamento da obra. O director técnico da 

obra poderá fixar outros prazos parciais de execución no programa de traballo. 

Non obstante, o prazo establecido para o remate total das obras, a execución 

dos traballos axustarase  ó  cadro  de financiación establecido  na  cláusula  IV  deste 

PCAP;  elo  sen  prexuízo  da  facultade  do  contratista  de  anticipar  os  traballos  da 

seguinte  anualidade,  suposto  no  que  a  certificación  e  pago  de  ditos  traballos 

anticipados realizarase  no  exercicio  que  corresponda  sen  dereito  a  compensación 

algunha por tal concepto a favor da contrata. 
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Se o adxudicatario incorrese en mora na realización da prestación contratada 

respecto  do plazo parcial  establecido no párrafo primeiro,  o  concello  poderá optar 

indistintamente  pola  resolución do contrato  ou pola  imposición de penalidades por 

demora, a razón de 600,00 € por cada día de retraso, de conformidade co disposto no 

párrafo  segundo  do  apartado  4  do  artigo  212  do  TRLCSP,  xustificándose  esta 

disposición polos estritos prazos de execución e xustificación a que atópase suxeita a 

prestación contratada.

Se o adxudicatario incorrese en mora na realización da prestación contratada 

respecto  dos prazos parciais que estableza,  no seu caso,  a dirección de obra,  ou 

respecto do prazo final,  o concello poderá optar indistintamente pola resolución do 

contrato  ou  pola  imposición  das  penalidades  por  demora  previstas  na  lexislación 

vixente, de conformidade co disposto nos artigos 212 e 213 do TRLCSP. 

A resolución do contrato acordarase, no seu caso, de conformidade co disposto 

nos  artigos  211  e  223  d)  do  TRLCSP,  determinando  a  obriga  do  contratista  de 

indemnizar  os danos e  prexuízos  causados á  Administración,  de  conformidade  co 

disposto no artigo 225.3 do TRLCSP, indemnización que farase efectiva, en primeiro 

termo,  sobra  a  garantía  definitiva  constituída,  sen  prexuízo  da  subsistencia  da 

responsabilidade do contratista respecto do importe que exceda da garantía incautada. 

Se  o  concello  optase  pola  imposición  de  penalidades  por  demora  e  sen 

prexuízo  da  efectividade  destas  mediante  dedución  nos  documentos  de  pago 

correspondentes ou sobre a garantía constituída, o contratista deberá indemniza-los 

danos e prexuízos irrogados á Administración como consecuencia do atraso culpable, 

debendo acorda-la Administración a ampliación do prazo de execución, na medida que 

se estime necesaria  para  a  terminación do contrato,  todo elo  de conformidade co 

disposto  nos  artigos  98  e  99  do  Regulamento  xeral  da  Lei  de  contratos  das 

administracións públicas, aprobado por RD 1098/2001, do 12 de outubro (en diante 

RGLCAP).

Se o atraso fose producido por motivos non imputables ó contratista e se este 

se comprometese a executa-la prestación con prórroga do prazo, deberá ser acordada 

esta prórroga pola Administración, nos termos do artigo 213.2 do TRLCSP.

VII.-     GARANTÍA PROVISIONAL     

Non se esixe garantía provisional, tendo en conta o seu carácter potestativo ó 

abeiro do disposto no artigo 103.1 do TRLCSP.
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VIII.-     GARANTÍA DEFINITIVA 

O importe da garantía definitiva para constituír polo adxudicatario, en calquera 

das modalidades previstas no artigo 96.1 do TRLCSP, será do 5% (IVE excluído) do 

prezo de adxudicación.

En todo caso, axustarase ó disposto nos artigos 55 e seguintes do RXLCAP, 

así como ós modelos que figuran nos anexos do expresado regulamento.

Dita  garantía  constituirase  no  prazo  de  10  días  hábiles  contados  desde  o 

seguinte ó da recepción do requirimento efectuado polo órgano de contratación con 

dito  fin.  No  caso  de  demora  presumirase  que  o  licitador  retirou  a  súa  oferta  e 

procederase con arranxo ó disposto no artigo 151.2 do TRLCSP.

IX.-     CONDICIÓNS DOS LICITADORES.

Poderán participar na licitación as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou 

estranxeiras,  que  teñan  plena  capacidade  de  obrar,  acrediten  a  súa  solvencia 

económico-financeira e técnica ou profesional, non se atopen incursas en ningunha 

das causas de prohibición para contratar co sector público do artigo 60 do TRLCSP e 

dispoñan da habilitación empresarial  ou profesional  necesaria para a execución da 

prestación que constitúe o obxecto deste contrato (artigo 54. do TRLCSP).

X.-     DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

As proposicións serán secretas e presentaranse en TRES sobres cerrados ou libros 

separados e firmados polos licitadores ou persoa que os represente:

SOBRE  NÚM.  1.  Levará  a  mención  “DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  DO 

PROCEDEMENTO  ABERTO  PARA  A  CONTRATACIÓN  DA  OBRA  “MELLORA 

ENERXÉTICA E ADAPTACIÓN EDIFICIO EXISTENTE DE 5 VIVENDAS”, presentada 

por..........» coa firma do licitador ou persoa que o represente e indicación do nome e 

apelidos ou razón social da empresa.

No interior do sobre farase constar, en folio independente, o seu contido enunciado 

numericamente. 

O sobre deberá conte-la seguinte documentación, consonte co disposto no artigo 146 

do TRLCSP:
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1. - Aquela que acredite a personalidade do empresario, mediante NIF ou documento 

que  o  substitúa.  A capacidade  de  obrar  das  persoas  xurídicas  acreditarase,  ben 

mediante  a  escritura  de constitución e  de  modificación,  no  seu  caso,  inscritas  no 

Rexistro  Mercantil,  ben  mediante  escritura  ou  documento  de  constitución, 

modificación, estatutos ou acto fundacional, inscrito, no seu caso, no correspondente 

Rexistro Oficial.

Os que acudan á licitación na representación doutro, así como nos casos nos que o 

licitador sexa unha sociedade ou persoa xurídica, deberán achegar tamén escritura de 

poder para o efecto, validada polo secretario do Concello, ou polos servizos xurídicos 

deste, e acredita-la súa personalidade mediante o NIF. 

Sen  perxuizo  do  disposto  nesta  cláusula,  a  inscripción  no  Rexistro  Oficial  de 

Licitadores  e  Empresas  Clasificadas  do  Estado  ou  da  Comunidade  Autónoma 

acreditará fronte a tódolos órganos de contratación do sector público, a tenor do nel 

reflectido e salvo proba en contrario, as condicións de aptitude do empresario.

No  suposto  de  persoas  xurídicas  dominantes  dun  grupo  de  socidades,  de 

conformidade co establecido no artigo 63 do Texto Refundido da Lei de Contratos do 

Sector público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro 

poderase ter en contra ás sociedades pertencentes ao grupo, nos termos establecidos 

en dito artigo.

Asimesmo, poderase contratar coas unións temporais de empresrios que se constitúan 

temporalmente ao efecto, nas condicións fixadas no artigo 59 do Texto Refundido da 

Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 

14 de novembro.

2.-   Xustificación da solvencia económico-financieira e técnica ou profesional, farase 

das seguintes formas:

a)  Xustificación  da  solvencia  económico-financieira  mediante  a  presentación  dun 

informe de entidade financeira, de conformidad eco disposto no artigo 75 do TRLCSP.

b) Xustificante da solvencia técnica, mediante a presentación dunha relación das obras 

executadas nos últimos cinco anos,  acompañada de certificados de boa execución 

para as máis importantes, de conformidad eco disposto no artigo 76 do TRLCSP.

c)  Os licitadores poderán acreditar  a súa solvencia económico-financiera e técnica 

mediante achega do xustificante de clasificación correspondente ós Grupos seguintes:
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- Grupo C; Subgrupo 7; categoría 1

- Grupo I; Subgrupo 6; categoría 1

- Grupo J; Subgrupo 2; categoría 1

- Grupo K; Subgrupo 5; categoría 1

A  inscrición  no  Rexistro  Oficial  de  Licitadores  e  Empresas  Clasificadas  das 

Administracións Públicas acreditará fronte a tódolos órganos de contratación do sector 

público, e tenor do nel reflectido e salvo proba en contrario, as condicións de solvencia 

económica e financeira do empresario naqueles parámetros nel recollidos.

A achega inicial da documentación establecida no apartado primeiro do artigo 146 do 

Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, incluída no Sobre «A», se 

substitúe por unha declaración responsable do licitador, segundo o modelo recollido no 

Anexo  I   do  presente  Prego,  indicando  que  cumpre  coas condicións  establecidas 

legalmente para contratar  coa Administración.  En tal  caso,  o licitador a cuxo favor 

recaia a proposta de adxudicación, deberá acreditar ante o órgano de contratación, 

previamente  á  adxudicación  do  contrato,  a  posesión  e  validez  dos  documentos 

esixidos.

Conforme ao parágrafo cuarto do artigo 146 do citado Texto Refundido, o órgano de 

contratación, en orde a garantir o bo fin do procedemento, poderá solicitar, en calquera 

momento  anterior  á  adopción  da  proposta  de  adxudicación,  que  os  licitadores 

acheguen documentación acreditativa  do  cumprimento  das condicións  establecidas 

para ser adxudicatario do contrato.

En  orde  a  garantir  a  axilidade  na  tramitación  do  procedemento  e  o  principio  de 

economía procesual, o requirimento de toda a documentación, tanto a detallada no 

artigo  146.1  como aquela  a que fai  referencia  o  artigo  151.2,  ambos os do Texto 

Refundido, farase conxuntamente, excepto o caso sinalado no parágrafo anterior, de 

modo que o licitador, unha vez requirido para iso, dentro do prazo de dez días hábiles 

a contar desde o seguinte a aquel en que recibise devandito requirimento, presente 

toda a documentación seguinte:

a) Documentos que acrediten a personalidade xurídica do empresario.

b) Documentos que acrediten a representación.
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— Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro, presentarán 

copia  notarial  do  poder  de  representación,  bastanteado  polo  Secretario  da 

Corporación.

—  Se o licitador fose persoa xurídica,  este poder deberá figurar inscrito  no 

Rexistro Mercantil, cando sexa exixible legalmente.

—  Igualmente a persoa con poder bastanteado a efectos de representación, 

deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente ou testemuño notarial 

do seu documento nacional de identidade.

Deberá achegar unha dirección de correo electrónico nas que se podan efectuar as 

notificacións, no seu caso.

3.-  Acreditación  de  non  atoparse  o  licitador  incurso  en  ningún  dos  supostos  de 

prohibición  de  contratar  co  sector  público  do  artigo  60  da  TRLCSP,  con  expresa 

mención de atoparse ó corrente  no cumprimento  das obrigacións tributarias e  coa 

Seguridade  Social  impostas  pola  lexislación  vixente,  presentada  con  arranxo  ó 

disposto no artigo 73 do TRLCSP.

4.-  Para  as  empresas  estranxeiras,  declaración  expresa  de  sometemento  á 

xurisdicción  dos  xulgados  e  tribunais  españois  de  calquera  orden,  para  tódalas 

incidencias que de xeito directo ou indirecto puidesen derivarse deste contrato, con 

renuncia ó foro xurisdiccional estranxeiro que puidese corresponderlles.

Toda a documentación achegarase en orixinal ou fotocopia debidamente compulsada. 

SOBRE NÚM. 2. Figurará nel a seguinte inscrición: "PROPOSICIÓN ECONÓMICA I, 

RELATIVA ÓS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DEPENDENTES DUN XUÍZO DE 

VALOR,  DO  PROCEDEMENTO  ABERTO  PARA  A  CONTRATACIÓN  DA  OBRA 

“MELLORA ENERXÉTICA E ADAPTACIÓN EDIFICIO EXISTENTE DE 5 VIVENDAS”, 

Indicará,  así  mesmo,  a  empresa  licitadora  e  incluirá  unha  MEMORIA fechada  e 

asinada, onde os licitadores describirán, co suficiente grado de detalle como para a 

súa consideración pola comisión técnica de valoración designada ós ditos efectos, as 

melloras  ofertadas  respecto  das  determinacións  contidas  no  proxecto  técnico  de 

execución anexo a este prego.  

SOBRE NÚM. 3. Figurará nel a seguinte inscrición: PROPOSICIÓN ECONÓMICA II, 

RELATIVA ÓS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA, 
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DO PROCEDEMENTO  ABERTO  PARA A CONTRATACIÓN  DA OBRA “MELLORA 

ENERXÉTICA E ADAPTACIÓN EDIFICIO EXISTENTE DE 5 VIVENDAS”. Indicará, así 

mesmo, a empresa licitadora e incluirá a PLICA, consonte co seguinte modelo: 

Don/a ...,  con domicilio en ...,  NIF núm. ...,  no nome propio (ou na representación 

de  ...,  segundo  acredita  con  ...),  informado/a  do  expediente  e  condicións  para 

contrata-la “MELLORA ENERXÉTICA E ADAPTACIÓN EDIFICIO EXISTENTE DE 5 

VIVENDAS” comprométese á súa execución por un importe total (melloras incluídas)  

de …………. € (IVE e demais tributos incluídos), correspondendo ó importe neto (sen  

IVE) a cantidade de ………… € e ó IVE aplicable a cantidade de …….. €. 

Lugar, data e sinatura.

Os sobres presentaranse pechados no Rexistro Xeral do Concello e poderán estar 

lacrados  ou  precintados.  Poderán  igualmente  enviarse  por  correo  nas  condicións 

previstas no artigo 80.4 do RGLCAP.

A  presentación  das  proposicións  determina  a  aceptación  incondicional  polos 

empresarios  do  contido  da  totalidade  das  cláusulas  deste  prego,  sen  ningunha 

excepción, conforme ó artigo 145.1 do TRLCSP.

Este  prego de cláusulas administrativas particulares  forma parte  do expediente de 

contratación que comprende ademais:

- O proxecto técnico debidamente aprobado, no que se inclúen as condicións 

técnicas, os cadros de prezos e demais documentación prevista no artigo 123 

do TRLCSP

- A autorización do gasto.

- O xustificante de dispoñibilidade do crédito, debidamente intervido.

O expediente será aprobado polo órgano de contratación competente e comprenderá 

tamén a aprobación do gasto, conforme ó artigo 110.1  do TRLCSP, previamente á 

apertura do procedemento de licitación e adxudicación.

Revisten  carácter  contractual  tódolos  documentos  do  proxecto  e  este  prego  de 

cláusulas  administrativas  particulares.  Nos  casos  de  discrepancia  entre  ambos 

documentos rexerá o previsto no prego de cláusulas administrativas particulares.

XI.- MESA DE CONTRATACIÓN E COMISIÓN DE VALORACIÓN
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A mesa  de  contratación  estará  integrada,  de  conformidade  co  disposto  no 

apartado 10 da D.A. 2ª do TRLCSP, do seguinte xeito: 

- Presidente: D. Luciano Rivero Cuquejo, alcalde do Concello.

- Vogais: Abdón Fausto Diéguez André, funcionario do Concello.

- Secretario-vogal: D. Paulino Fernández Salgado, secretario-interventor do Concello.

A mesa de contratación estará asistida por unha comisión técnica de valoración, para 

a avaliación do sobre 2.

A comisión de valoración estará integrada por:

- Os autores do proxecto, Emilio Fernández Silva, arquitecto técnico e Luis Meiriño 

Vieites, inxeñeiro industrial.

- A técnica municipal, Sonia Zarraquiños Novelle.

- O técnico, Rafael Castro Vaamonde.

XII.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E SOLICITUDE DE INFORMACIÓN 

As ofertas presentaranse no Concello en horario de atención ao público, dentro do 

prazo de vinte e seis días naturais contados a partir do día seguinte ao de publicación 

do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia, no Perfil de contratante e no 

Diario Oficial de Galicia.

 Se o último día do prazo de presentación da documentación coincidise en sábado ou 

festivo, entenderase prorrogado o devandito prazo ó primeiro  día hábil  seguinte.  A 

documentación poderá igualmente remitirse por correo, nas condicións previstas no 

artigo 80.4  do RGLCAP. Telefono de oficinas municipais 988424004, fax  988424026.

Os licitadores poderán solicitar do órgano de contratación, dentro dos cinco primeiros 

días do prazo de presentación de proposicións e documentación, canta información 

adicional e documentación complementaria estimen necesaria para a presentación das 

súas ofertas, debendo serlles facilitada con alomenos seis días de antelación ó remate 

do prazo de presentación de ofertas (artigo 92.1 do RGLCAP, en relación co artigo 

158.2 do TRLCSP).

XIII.-  CUALIFICACIÓN  DA  DOCUMENTACIÓN   XERAL  E  APERTURA  DE  
PROPOSICIÓNS.
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O acto licitatorio desenvolverase, de conformidade co disposto nos artigos 81 a 

84 do RGLCAP, nos termos seguintes:

O  día  seguinte  hábil  (agás  sábados)  a  aquel  en  que  finalice  o  prazo  de 

presentación  de  proposicións,  constituirase  a  mesa  de  contratación  para  a 

cualificación  dos  documentos  presentados  en  tempo  e  forma  no  sobre  num.  1, 

formalizándose a acta correspondente. Se non existisen deficiencias que subsanar, a 

apertura do sobre número 2, efectuarase no mesmo día, ás 12,00 horas, na sala de 

plenos do concello.

Noutro  caso,  a  mesa  de  contratación,  se  observase  defectos  ou  omisións 

emendables  na  documentación  presentada,  comunicarállelo  verbalmente  ós 

interesados. Sen prexuízo do anterior, as circunstancias deberán facerse públicas a 

través de anuncios do órgano de contratación, concedéndose un prazo non superior a 

tres días hábiles para a corrección ou rectificación dos defectos ou omisións ante a 

mesa de contratación, procedéndose á apertura en acto público do sobre num. 2, o 

quinto día hábil posterior ó do vencemento do prazo de presentación de proposicións, 

ás 12,00 horas, no salón de plenos do concello.

Unha  vez  examinada  e  cualificada  a  documentación  obrante  no  sobre  2, 

procederase á apertura, en acto público, do sobre número 3, dando conta previamente 

ós licitadores da puntuación obtida por cada un deles en canto ó sobre 2. A apertura 

do sobre 3 efectuarase no salón de plenos do concello, ás 12,00 horas do día que 

determine a mesa e será comunicado telefónicamente ós licitadores na mañá do día 

inmediatamente anterior á celebración do acto.

No  suposto  de  envío  de  documentación  por  correo  que  faga  imposible  a 

cualificación da documentación e a apertura de proposicións nas datas sinaladas, o 

secretario  da  mesa  de  contratación  comunicará  ós  licitadores,  á  maior  brevidade 

posible, as novas datas fixadas para tales actos.

XIV.-       ASPECTOS A VALORAR,  BAIXA DESPROPORCIONADA OU ANORMAL E  

ADMISIBILIDADE DE VARIANTES

Para  os  efectos  da  adxudicación  deste  contrato,  teranse  en  conta  os  seguintes 

criterios de adxudicación:

a) Melloras ofertadas respecto das determinacións do proxecto técnico de 

execución, de 0 a 20 puntos, a xuízo motivado da comisión técnica de 

valoración designada polo órgano de contratación ós ditos efectos.
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Agás  a  portada,  a  memoria  redactarase  obrigatoriamente  baixo  o 

seguinte estándar:
 Tipo de letra Arial (tamaño de fonte mínimo 11)
 Interlineado mínimo a 1,5
 Marxes superior e inferior 2,5 cm, esquerdo e dereito 3 cm.
 Máximo  50  páxinas  por  unha  soa  cara,  incluídas  as 

portadas.
Non se valorarán as memorias que non cumpran este estándar.

b) Prezo ofertado, de 0 a 30 puntos. En función da proposición económica, 

as  ofertas  valoraránse  ente  0  e  30  segundo  a  seguinte  fórmula 

redondeándose ó segundo decimal.

PE= 30*[Ofe/Ofi]1/10

Sendo: 
Ofi = Importe da oferta da que se quere determinar a puntaxe.
Ofe= Importe da oferta máis económica de tódalas admitidas.

Exclusivamente  respecto  do  criterio  prezo  ofertado  e  para  a  consideración  da 

existencia de baixa desproporcionada ou anormal, ó abeiro do disposto no artigo 152 

do  TRLCSP,  teranse  en  conta  os  criterios  sinalados  no  artigo  85  do  RGLCAP e 

considerando o obxecto do contrato e as circunstancias do mercado redúcense nun 

tercio  as porcentaxes establecidas nos apartados 1 ó 4 do mencionado artigo,  de 

conformidade coa autorización concedida no apartado 5 deste. Para a adxudicación da 

obra terase en conta tamén a relación existente entre a solvencia da empresa e a 

oferta presentada, conforme co apartado 6 do citado artigo.

Nos casos nos que existan ofertas presuntamente desproporcionadas ou temerarias 

os licitadores incursos nelas dispoñen dun prazo de tres (3) días hábiles, a partir da 

data de apertura dos sobres 2, para que, se o desexan, poidan examina-lo expediente, 

presenta-las alegacións que consideren oportunas e xustificar  que as súas ofertas 

poden  ser  cumpridas  e  as  obras  executadas  nas  condicións  e  prazos  previstos, 

resolvendo o procedente o órgano de contratación. Os licitadores deben ter en conta 

que o prazo sinalado para estes trámites é automático desde a data de apertura da 

documentación, sen prexuízo do aviso por teléfono ou por fax, que lle formulará o 

concello ós interesados.
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Os  licitadores  poderán  presentar  variantes,  exclusivamente  en  forma  de  melloras 

respecto das determinacións do proxecto de execución, para a súa consideración pola 

comisión técnica de valoración, non admitíndose en ningún caso a presentación de 

ofertas alternativas.

XV.-        PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN E ADXUDICACIÓN DO CONTRATO

A mesa de contratación, previa solicitude e análise do dictamen da comisión técnica de 

valoración e, no seu caso, dos informes, técnicos ou xurídicos, que estime pertinentes 

relacionados  co  obxecto  do  contrato,  presentará  as  proposicións  co  acta 

correspondente e a proposta que estime pertinente ó órgano de contratación para a 

adxudicación do contrato.

Vista a proposta da mesa, o órgano de contratación clasificará as ofertas presentadas 

e  admisibles  por  orden  decrecente  de  calificación,  en  atención  ós  criterios  de 

adxudicación,  e  requerirá  ó  licitador  que  presente  a  oferta  económicamente  máis 

vantaxosa  para  o  concello,  para  que  dentro  dos dez  días  hábiles  seguintes  ó  da 

recepción  de  dito  requerimento  aporte  os  xustificantes  de  atoparse  ó  corrente  no 

cumplimento das obligacións tributarias e coa seguridade social e de constitución da 

garantía definitiva exisible, xunto con tres exemplares do plan de seguridade e saude, 

o nomeamento do responsable de seguridade e saude representante da empresa e a 

comunicación na que se exprese se concurren ou non algunhas das circunstancias do 

artigo  3.2  do  RD  1627/1997,  do  24  de  outubro.  De  non  cumplimentarse  dito 

requerimento en tempo e forma, entenderase que a oferta foi retirada, recabándose a 

documentación  indicada  do  seguinte  licitador  de  conformidade  co  orden  de 

clasificación das ofertas. Cumplido o requerimento e no plazo máximo de cinco días 

hábiles, o órgano de contratación dictará resolución motivada adxudicando o contrato, 

sen que poida declararse deserto o expediente cando exista algunha oferta admisible 

(artículo 151.3 do TRLCSP).

Non obstante o anterior e antes da adxudicación, o órgano de contratación poderá, 

mediante  resolución  motivada,  renunciar  á  celebración  do  contrato  ou  desistir  do 

procedemento, nos termos regulados no artigo 155 do TRLCSP.

A adxudicación  será  notificada  ós  licitadores  e  publicada  no  perfil  do  contratante 

(http://www.cualedro.es).

XVI.-       FORMALIZACIÓN DO CONTRATO
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A formalización do contrato, en documento administrativo e, no seu caso, en escritura 

pública, materializarase dentro do plazo de 15 días hábiles contados desde o seguinte 

ó  da  recepción  da  notificación  polos  licitadores  do  acordo  de  adxudicación.  De 

conformidade co disposto no artigo 154 do TRLCSP, a formalización publicarase, en 

todo caso, no perfil do contratante e se a contía do contrato fose igual ou superior a 

100.000 € publicarase ademáis no BOP de Ourense.

XVII.-      COMPROBACIÓN DO REPLANTEO

A comprobación do replanteo efectuarase no prazo máximo de 1 mes contado 

desde a data de formalización do contrato, estendéndose a acta correspondente da 

que entregaranse tres exemplares nas oficinas municipais (artigo 229 do TRLCSP e 

139 e seguintes do RGLCAP)

XVIII.-     EXECUCIÓN  DO  CONTRATO,  DIRECCIÓN  DE  OBRA,  CONTROL 

ARQUEOLÓXICO, MAQUINARIA E SUBCONTRATACIÓN

O contrato executarase con estricta suxeción ó disposto neste prego, no proxecto que 

sirve de base ó contrato, nas melloras ofertadas polo adxudicatario aceptadas polo 

concello  e  conforme  ás  instruccións  que  en  interpretación  técnica  de  dita 

documentación, lle sexan dadas ó contratista pola dirección facultativa da obra (artigo 

230 do TRLCSP).

A dirección  facultativa  e  a  coordinación  de  seguridade  e  saúde  desta  actuación 

corresponderá ós facultativos designados polo Concello de Cualedro, sendo por conta 

do concello o pagamento dos honorarios correspondentes. 

A maquinaria  utilizada  polo  adxudicatario  na  execución  da  obra  deberá  estar  en 

posesión  do  certificado  de  posta  en  conformidade,  expedido  polo  organismo 

competente,  en  cumprimento  do  disposto  no  RD  1.215/1997,  do  18  de  xullo, 

configurándose esta obrigación como condición especial de execución do contrato con 

natureza de obrigación contractual esencial, ós efectos do disposto nos artigos 118 e 

223  g.  do  TRLCSP.  Os  directores  técnicos  e  o  servicio  de  seguridade  e  saúde, 

poderán exisir do adxudicatario a exhibición de ditos certificados durante todo o prazo 

de execución da obra. 
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O adxudicatario poderá subcontratar a execución parcial da prestación que constitúe o 

obxecto deste contrato, ata o importe máximo do 60% do prezo de adxudicación e con 

suxeición ó disposto no artigo 227 do TRLCSP.

XIX.-       PAGAMENTOS E REVISIÓN DE PREZOS

Os pagamentos realizaranse contra certificacións de obra expedidas con periodicidade 

mensual en función da obra efectivamente executada en dito período, con suxeición ó 

disposto nos artigos 216.4 e 232.1 do TRLCSP e concordantes do RGLCAP.

O adxudicatario terá dereito a percibir abonos a conta polas actuacións preparatorias 

da execución da obra, previa a constitución da correspondente garantía, nos termos 

previstos nos artigos 216.3 e 232.2 do TRLCSP e concordantes do RGLCAP.

A revisión  de  prezos  deste  contrato,  de  resultar  esta  procedente  con  arranxo  ó 

disposto  no artigo  89 do TRLCSP,  realizarase  mediante a  aplicación do Índice  de 

Prezos ó Consumo aprobado polo INE, nos termos previstos no artigo 90 do TRLCSP.

XX.-  INTERPRETACIÓN,  MODIFICACIÓN,  SUSPENSIÓN  E  RESOLUCIÓN  DO  

CONTRATO

Son facultades do órgano de contratación a interpretación, modificación, suspensión e 

resolución do contrato, de conformidade cos artigos 105 a 108, 210 e 211, 219 e 220, 

223 a 225 e 305 a 309 do TRLCSP.

Establécese expresamente o carácter obligatorio para o contratista das modificacións 

que non produzan variacións económicas no contrato e daquelas outras que produzan 

dita variación por un importe que non supere (por exceso ou defecto) o 20% do prezo 

de adxudicación, sen prexuízo da procedencia de conveni-los prezos coa contrata se a 

modificación implica a execución de unidades de obra no previstas no proxecto ; o 

procedemento a seguir no suposto contemplado (sen prexuizo do disposto no artigo 

211 do TRLCSP), incluirá os seguintes trámites:

 Proposta da dirección técnica de obra.
 Audiencia ó contratista por plazo de tres días hábiles.
 Resolución do órgano de contratación, que será notificada ó interesado.
 Formalización en documento administrativo
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XXI.-       RECEPCIÓN  DA  OBRA,  LIQUIDACIÓN,  PRAZO  DE  GARANTÍA  E 

PENALIDADES POR EXECUCIÓN DEFECTUOSA

A obra deberá estar rematada para a súa xustificación ante as Administracións 

que cofinancian o proxecto antes do día 2 de decembro do 2018. 

Rematada  a  obra  procederase  a  verificar  a  correcta  execución  da  actuación  con 

presencia do director facultativo da obra, do contratista e dun técnico designado polo 

concello, que actuará en representación deste, estendéndose o correspondente acta.

No  suposto  de  que  a  obra  estivese  executada  correctamente,  estenderase  acta 

positiva   tendo  por  recibida  a  obra,  comezando  a  computarse  desde  a  data  de 

levantamento de dita  acta o prazo de garantía, que será  dun ano. Así  mesmo, no 

prazo de tres meses seguintes á recepción da obra, o órgano de contratación deberá 

aprobar a certificación final, que será aboada ó contratista a conta da liquidación do 

contrato. 

Se a obra non se atopase en estado de ser recibida, deixarase constancia na acta dos 

defectos  advertidos  e  das  instruccións  dictadas  e  do  prazo  concedido  para  a 

subsanación daqueles. Transcorrido dito prazo, se persisten as deficiencias, poderá 

optar o concello entre a resolución do contrato ou a concesión dun novo prazo de 

subsanación  con  aplicación  dunha  penalidade  por  importe  do  3%  do  prezo  de 

adxudicación do contrato IVE excluído. Todo isto é ó abeiro do disposto nos artigos 

222 e 307, en relación co artigo 212.1 do TRLCSP.

XXII.- GASTOS

O adxudicatario  quedará obrigado a paga-lo importe dos gastos de publicidade da 

licitación ata o importe máximo de 1.500,00 € e de cantos outros gastos se deriven dos 

trámites  de  preparación,  adxudicación,  formalización  e  execución  do  contrato, 

incluídos todo xénero de tributos e prezos públicos estatais, autonómicos ou locais. Así 

mesmo, o concello poderá realizar, con cargo ó adxudicatario, ensaios e análises dos 

materiais e das unidades de obra executadas, ata o límite máximo do 1% do gasto 

total autorizado, ó abeiro do disposto no artigo 145 do RGLCAP.

XXIII.- CÓMPUTO DE PRAZOS
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Conforme co disposto na D.A. 12ª do TRLCSP tódolos prazos que se sinalen en días 

enténdense naturais, a non ser que expresamente se faga constar que se trata de días 

hábiles.

XXIV.- CARTEIS INDICADORES

Na  obra  instalaranse  preceptivamente  os  carteis  indicadores  que  procedan, 

xustificándose esta obrigación na forma na que indiquen os servizos municipais. Os 

devanditos carteis permanecerán na obra, alomenos, desde o comezo dos traballos 

ata a expedición da certificación final de obra.

XXV.-  NORMATIVA APLICABLE E FORO XURISDICCIONAL

En todo o non previsto  neste  prego,  rexerá,  en canto a preparación,  adxudicación 

efectos e extinción do contrato, o disposto no TRLCSP e nas súas disposicións de 

desenvolvemento;  supletoriamente  aplicaranse  as  restantes  normas  de  dereito 

administrativo e no seu defecto as normas de dereito privado (artigo 19.2 do TRLCSP).

As  controversias  que  puidesen  xurdir  entre  as  partes  no  ámbito  deste  contrato, 

substanciaranse,  de  ser  o  caso,  perante  a  xurisdicción  contencioso-administrativa 

(artigo 21.1 do TRLCSP).

XXVI.-  EXPOSICIÓN Ó PÚBLICO DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN        

O expediente de contratación, no que intégrase o presente prego, queda depositado 

na  secretaría  do  concello  para  que,  durante  o  prazo  de  presentación  de 

documentación e proposicións, os licitadores e demais interesados, poidan examinalo 

e formular, no seu caso, as observacións e reclamacións que estimen oportunas. A 

presentación de  reclamacións  non  producirá,  per  se,  efectos  suspensivos  sobre  a 

tramitación do expediente.

Obra Orzamento Prazo execución

“MELLORA  ENERXÉTICA  E 

ADAPTACIÓN  DE  EDIFICIO 

EXISTENTE DE 5 VIVENDAS”

357.456,82 € 8 meses               

Cualedro, 30 de xaneiro de 2018 
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O ALCALDE,

ANEXO I. DECLARACION RESPONSABLE

D. ____________________________, con domicilio en __________________, 
municipio______________,  provincia_______________,  C.P. 
_______________,  y  D.N.I.  nº______________________,  expedido 
en____________,  con  data________________.,  en  nome  propio  (ou  en 
representación de________________)

DECLARA
1)  Que  son  certos  os  datos  indicados  e  que  se  dispón  a  participar  no 
procedemento de contratación.
2) Que cumpre con tódalas condicións establecidas legalmente para contratar 
coa Administración, en virtude do establecido nos apartados 4 e 5 do artigo 146 
de Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real 
Decreto Lexislativo 2/2011, de 14 de novembro, e, en concreto:

· Que posúe personalidade xurídica e, no seu caso, representación.
· Que está debidamente clasificada a empresa ou, no seu caso, que consta 

cos requisitos de solvencia económica, financeira e técnica ou profesional.
3) Que, especificamente, non se atopa incurso en ningunha das prohibicións 
para contratar sinaladas no artigo 60 do Texto Refundido da Lei de Contratos 
do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de 
novembro, e que, especialmente, se atopa ao corrente no cumprimento das 
obrigas  tributarias  e  coa  Seguridade  Social  que  impoñen  as  disposicións 
vixentes.
4)  Que  se  compromete  a  acreditar  a  posesión  e  validez  dos  documentos 
referidos no apartado segundo desta declaración en caso de que sexa proposto 
como adxudicatario do contrato ou, no seu caso, en calquera momento que 
sexa requirido para elo.
5) Que coñece o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que serve de 
base ao contrato e que o acepta incondicionalmente.

En Cualedro, a_____________     de   ______________________ de 
2018

(Sinatura)
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Dilixencia: examinado o presente prego de condicións, estímase conforme a dereito e 

infórmase favorablemente.

Cualedro, 26 de xaneiro de 2018 

O SECRETARIO

Outra. para facer constar que este prego e o expediente de contratación foi aprobado 

pola Xunta de goberno local, en sesión celebrada  o día 30 de xaneiro do 2018.

   

                                                        Cualedro a 30 de xaneiro do 2018.

                                                                  O SECRETARIO
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