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C O N C E L L O   D E   T O U R O   (A   C O R U Ñ A) 

R.E.L. nº 01150853 – C.I.F. P-1508600-B – MU 2000/196 

 
 
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A CONTRATACIÓN DA 
SUBMINISTRACIÓN “RENOVACIÓN DE ALUMEADO PÚBLICO EN VARIOS LUGARES: FONTE DÍAZ E 
OUTROS” 

  
 
  1. OBXECTO DO CONTRATO.- O presente contrato de subministración ten por obxecto a 
subministración dos bens cuxa descrición, características e especificacións establécense no Prego de 
prescricións técnicas que figura como anexo e que ten carácter contractual. Non se admitirán bens 
usados ou de segunda man.  
  2. ORZAMENTO MÁXIMO DE LICITACIÓN.- O orzamento máximo de licitación é o que se 
especifica no epígrafe 2 do cadro de características do contrato, que figura como anexo 1 (en diante 
“Cadro de características”).  
  Na contratación destas subministracións entenderase que os contratistas, ao formular as súas 
propostas económicas, incluíron dentro das mesmas o importe do imposto sobre o valor engadido, 
sen prexuízo de que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade 
co art. 87.2 do TRLCSP e modelo de oferta económica do presente prego (anexo 4).  
  3. FINANCIAMENTO.- O presente contrato poderá financiarse con cargo á partida que se indica 
no epígrafe 3 do cadro de características do contrato.   
  4. REVISIÓN DE PREZOS.- Os prezos de contratación das subministracións comprendidas neste 
contrato, considerando o seu prazo de entrega non poderán ser obxecto de revisión en ningún caso e 
por tanto non se aplicará fórmula algunha de revisión.  
  5. FORMA E PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN.- O contrato adxudicarase mediante 
procedemento negociado.  
  6. CONSULTA DE PREGOS E OBTENCIÓN DE COPIAS.- Os interesados poderán consultar os 
pregos e obter copias dos mesmos no lugar que se indica no epígrafe 8 do cadro de características.  
  7. CAPACIDADE PARA CONTRATAR.- 

7.1.- Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou 
xurídicas, españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non se achen comprendidas 
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 E 60 do TRLCSP, e acrediten a súa solvencia 
económica, financeira e técnica.  
  7.2.- Unións de Empresarios: Se varios empresarios acoden á licitación como unha unión 
temporal, cada un deles deberá acreditar a súa personalidade e capacidade, acompañando todos os 
documentos a que se refire a cláusula 10 do presente prego, indicando a porcentaxe de cada un deles, 
así como a designación dun representante ou apoderado único da unión, con poderes bastantes para 
exercitar os dereitos e cumprir as obrigacións que do contrato derívense ata a extinción do mesmo, 
sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar as empresas para cobros 
e pagos de contías significativas.  
  Para a presentación de ofertas por parte da unión de empresarios non se esixe a formalización 
da unión en escritura pública. Con todo no caso de resultar adxudicataria, deberá formalizarse a unión 
de empresarios en escritura pública dentro do prazo máximo de 15 días a contar desde a notificación 
da adxudicación do contrato.  
  8. ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE. 

8.1. Contrato non suxeito a regulación harmonizada: O procedemento negociado a que se 
refire o presente Prego anunciarase no Perfil de contratante.  
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  8.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información 
relativa á actividade contractual, os interesados poderán consultar a información referente ás 
licitacións abertas a través de internet na dirección que se indica no epígrafe 8 do cadro de 
características do contrato.  
  9. PROPOSICIÓNS: LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN.- Contrato non suxeito a regulación 
harmonizada (art. 15 TRLCSP): 
 As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no lugar e prazo que se 
indica nos epígrafes 6 e 7 do cadro de características do contrato en tres sobres pechados, que poderán 
ser lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación 
e requisitos esixidos na cláusula 10.  

Para os efectos do disposto no artigo 140 do TRLCSP, os licitadores poderán designar como 
confidencial a documentación que conteña información facilitada que consideren con tal carácter. A 
designación deberá realizarse mediante un selo, ou similar, no que se imprima a palabra 
“confidencial”, en cada unha das páxinas que conteña información deste tipo.  

No caso de que as proposicións se envíen por correo, o licitador deberá xustificar, co resgardo 
correspondente, a data de imposición do envío na Oficina de Correos, e anunciar ao órgano de 
contratación a remisión da oferta mediante Fax (981504110) ou correo electrónico 
(correo@concellodetouro.gal) antes das 14 horas do día en que remate o prazo de presentación de 
proposicións. Sen a concorrencia de ambos requisitos non será admitida a proposición se é recibida 
polo órgano de contratación con posterioridade á data da terminación do prazo sinalado no anuncio.  

Os envíos das proposicións a que se refire o apartado anterior deberán remitirse mediante 
correo urxente, a fin de non dilatar o acto de apertura de Plicas e a adxudicación do contrato.  

Non se admitirá outra forma de presentación que as indicadas no presente prego.  
A presentación das proposicións presume a aceptación incondicionada polo empresario do 

contido da totalidade das devanditas cláusulas sen excepción algunha.  
  10. PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN.- 
  Admisibilidad de variantes ou alternativas. No epígrafe 9 do anexo 1 (cadro de características 
do contrato) indícanse as variantes ou melloras que se admitirán, no seu caso, así como sobre que 
elementos e en que condicións queda autorizada a súa presentación. No caso de que  se admitan 
variantes, o sóbrelos B) e C) conterán, separada e debidamente identificada, a documentación 
correspondente a cada unha das variantes que presente o licitador.   

O licitador comprométese a manter a súa oferta por un prazo mínimo de tres meses a contar 
desde a apertura das proposicións.  
  10.1.-  Sobre A: Subtitulado "Documentación".   
  No anverso do sobre figurará a mención: "Documentación para a contratación da 
subministración “Renovación de alumeado público en varios lugares: Fonte Díaz e outros”, presentada 
por ... (nome ou denominación social, domicilio, teléfono, fax e correo electrónico)".  
  Conterá a seguinte documentación:   
  10.1.a) De conformidade co establecido no artigo 146.4 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, na 
súa redacción dada pola Lei 14/2013, do 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e a súa 
internacionalización, conterá a  documentación que se relaciona:   

a) Declaración responsable: 
Presentarase unha declaración responsable do licitador indicando que cumpre as condicións 

establecidas legalmente para contratar coa Administración.  
  Axustarase ao seguinte modelo: 

D. ___, con residencia ___, provincia de ___ rúa ___  nº ___ con NIF nº ___ en nome propio ou 
en nome e representación da empresa ___ con CIF ___ e domicilio en ___ provincia de ___ rúa 
___ nº___ teléfono ___ á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de 
(Título:  
___)  
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1º.- Declara responsablemente que cumpre coas condicións establecidas legalmente para 
contratar coa Administración, que dispón da documentación que así o acredita, que a poñerá 
a disposición da Deputación cando lle sexa requirida e que se compromete a manter o 
cumprimento das anteriores condicións durante a vixencia do contrato .  
2º.- Autoriza a que as comunicacións relacionadas co citado contrato efectúense nunha 
calquera das seguintes formas:  
Fax: ___  
Correo electrónico: ___  
3º.- Para os efectos previstos na cláusula 14.4.2 (criterios de desempate) certifica:  
3.1º) Que o número global de traballadores de persoal é de ___, , sendo o número particular 
de traballadores con discapacidade en persoal de ___, o que representa un ___% (superior ao 
2%)  
3.2º) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do ___ %   
(Lugar, data e firma do proponente)  

   10.1.b) Exclusivamente o licitador proposto como adxudicatario deberá presentar a seguinte 
documentación tras a formulación da proposta da Mesa de Contratación e tras o requirimento do 
órgano de contratación (cláusula 15 do presente Prego): 

A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario. 
A-1) Empresario individual: Fotocopia do N.I.F., Pasaporte ou documento que o substitúa.   
A-2) Persoas xurídicas: Escritura de Constitución ou Modificación no seu caso, inscrita no 

Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme á lexislación Mercantil que lle sexa 
aplicable.   

Se non o fora: Escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acto 
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso no 
correspondente Rexistro Oficial.   

- Fotocopia do Cartón de Código de Identificación Fiscal (C.I.F.), debidamente compulsada.   
A-3) Empresas comunitarias.   
A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da Unión Europea 

acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde 
están establecidos ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos 
termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de 
aplicación.   

A-4) Empresas non españolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico 
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).   

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscrición no Rexistro 
procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a presentación 
dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de 
acordo coas disposicións comunitarias de aplicación (Disposición Adicional 14 do TRLCSP). 

 A-5) Empresas non comunitarias.   
1.- Os empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da 

Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo 
ámbito territorial radique o domicilio da empresa.   

2.- Informe de reciprocidade: As persoas físicas ou xurídicas de estados non pertencentes á 
Unión Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola Misión Diplomática Permanente 
Española, na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa admite á súa vez a 
participación de empresas españolas na contratación coa Administración en forma substancialmente 
análoga.  Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindirase do informe sobre 
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reciprocidade en relación coas Empresas de Estados signatarios do Acordo sobre Contratación Pública 
da Organización Mundial de Comercio.   

A-6) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): 
declaración de sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados españois.   

As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á xurisdición 
dos Tribunais e Xulgados españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou 
indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que 
puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.d) do TRLCSP)   

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España.   
De acordo co art. 55 do TRLCSP, non se esixe dado que non se trata dun contrato de obras. 
C) Poderes:   
Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa Xurídica, 

deberá acompañarse poder notarial para representar á Persoa ou Entidade en cuxo nome concorre 
ante a Administración contratante.   

O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que dita 
inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil  D) Bastanteo de poderes:   

Os poderes a que se refire o apartado c) da presente cláusula, deberán bastantearse 
previamente polo Secretario da Corporación ou funcionario habilitado. 

E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades:   
Declaración responsable de que a Empresa interesada non se acha incursa en ningunha das 

prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146 e 60 do TRLCSP, axustado 
ao seguinte modelo:   

D. __ con residencia __ provincia de __ rúa __  nº __ con NIF nº __ en nome propio ou en nome 
e representación da empresa __ con CIF__ e domicilio en __ provincia de __ rúa __ nº__ 
teléfono __ á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de (Título: __)  
declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección están incursos 
en prohibicións de contratar coa Administración establecidas no art. 60 e 146.1.c) do TRLCSP.  
Así mesmo declara que se acha ao corrente do cumprimento das obrigacións tributarias e coa 
Seguridade Social.   
(Lugar, data e firma do propoñente) 
F) Acreditación da clasificación: 
Se están clasificadas, acreditación da clasificación. Non se require a clasificación por tratarse 

dun contrato de subministracións. 
G) Acreditación da solvencia:   
G.1) Solvencia económica e financeira.  
O criterio para a acreditación da solvencia económica e financeira será o volume anual de 

negocios do licitador, que referido ao ano de maior volume de negocio dos tres últimos concluídos, 
deberá ser polo menos igual a 25.000,00 euros.  

O volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das súas contas anuais 
aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivese inscrito no devandito 
rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os 
empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditarán o seu volume anual de 
negocios mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil 

G.2. Solvencia técnica ou profesional.  
A solvencia técnica ou profesional apreciarase por medio dunha relación das principais 

subministracións realizadas no últimos cinco anos que inclúa importe, datas e o destinatario, público 
ou privado, dos mesmos. As subministracións efectuadas acreditaranse mediante certificados 
expedidos ou visados polo órgano competente, cando o destinatario sexa unha entidade do sector 
público ou, cando o destinatario sexa un suxeito privado, mediante un certificado expedido por este 
ou, a falta deste certificado, mediante unha declaración do empresario.   
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Considerarase solvente ao licitador que acredite experiencia na realización de 
subministracións cun obxecto similar ao deste contrato, que se acreditará mediante a relación das 
subministracións efectuadas polo interesado no curso dos tres últimos anos, correspondentes ao 
mesmo tipo ou natureza ao que corresponde o obxecto do contrato, avalados por certificados de boa 
execución.  

H) Unións temporais de empresas.   
Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación de cada 

unha delas e compromiso de constituírse formalmente en UTE caso de resultar adxudicatarias, de 
conformidade co artigo 59 do TRLCSP e cláusula 7 do presente Prego.  I) Declaración de empresas 
vinculadas.   

No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo grupo, 
nos termos a que se refire o art. 145 do TRLCSP, presentarase necesariamente unha declaración 
indicando esta circunstancia e o nome ou denominación social das mesmas, debendo constar este 
documento en cada unha das ofertas formuladas por todas as empresas vinculadas que concorran á 
licitación.   

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades 
Autónomas e rexistro voluntario de documentación de empresas contratistas da Excma. Deputación 
da Coruña:   

Os licitadores poderán indicar o rexistro no que se atopen inscritas acompañando a 
correspondente certificación onde se recollan os extremos a que se refire o art. 328 do TRLCSP, nese 
caso estarán dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuízo de que a 
Administración poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios a fin de verificar 
ou comprobar a exactitude ou vixencia dos mesmos.   

Non obstante aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no Rexistro de 
documentación de empresas contratistas da Excma. Deputación Provincial da Coruña, acompañarán 
unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao número de inscrición no 
Rexistro e en consecuencia as Empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da 
Deputación Provincial da Coruña (Ordenanza reguladora do rexistro de documentación de empresas 
contratistas da Excma. Deputación provincial da Coruña, do rexistro de contratos e do rexistro de 
convenios, publicada no BOP Núm. 64 de data 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de 
presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D) e E) sempre que os citados 
documentos estean vixentes. Neste caso deberán achegar o certificado de inscrición e unha 
declaración responsable da persoa con capacidade suficiente relativa á validez e vixencia dos datos 
rexistrados. Con todo, se se produciron alteracións nos datos rexistrados, deberá achegarse a 
documentación que corresponda para a actualización do rexistro.   

K) Autorización para a cesión de información relativa a obrigacións tributarias e da Seguridade  
Social co Estado en procedementos de contratación (de carácter voluntario).  

Axustarase ao seguinte modelo:   
D. ___ con residencia ___ provincia de ___ rúa ___  nº ___ con NIF nº ___ en nome propio ou 
en nome e representación da empresa ___ con CIF ___ e domicilio en ___ provincia de ___ rúa 
___ nº___ teléfono ___ á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de 
(Título: ___). 
Autoriza á Administración contratante a solicitar a cesión da información por medios 
informáticos ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das  súas 
obrigacións tributarias co Estado e da Seguridade Social a efectos do procedemento de 
contratación do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei Orgánica 
15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, Lei do Imposto sobre 



6 
 

a Renda das Persoas Físicas e a Lei do Imposto de Sociedades e outras normas tributarias e da 
Seguridade Social e demais disposicións de aplicación, sempre que o órgano de contratación 
estímeo oportuno.   
(Lugar, data e firma do propoñente)  
L) Índice de documentos que integran o sobre.   
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos 

documentos que o integran, enunciado numericamente.   
10.2 SOBRE B: Subtitulado “REFERENCIAS TECNICAS”.  
No anverso do sobre figurará a mención: "Referencias técnicas para a subministración 

“Renovación de alumeado público en varios lugares: Fonte Díaz e outros”, presentada por ............ 
(nome ou denominación social, domicilio e teléfono e fax)".  

Neste sobre incluirase a documentación relativa aos criterios de adxudicación especificados 
no anexo 2.1, excluída a oferta económica. 
 10.3. SOBRE C: Subtitulado "OFERTA ECONÓMICA". 

No anverso do sobre figurará a mención: "Oferta económica para a contratación da 
subministración “Renovación de alumeado público en varios lugares: Fonte Díaz e outros”, presentada 
por ... (nome ou denominación social, CIF, dirección de correo electrónico e dirección de correo postal 
a efectos de notificacións, número de teléfono, número de fax)".  

Conterá a proposición formulada estritamente conforme ao Modelo que figura como Anexo 3 
deste Prego.  

O licitador comprométese a manter a súa oferta por un prazo mínimo de tres meses a contar 
desde a apertura das proposicións.  
  11. GARANTÍA PROVISIONAL.- En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores 
quedan dispensados da constitución da garantía provisional.  
  12. DOCUMENTOS. ORIXINAIS E COPIAS.- Os documentos que se acompañen ás proposicións 
haberán de ser orixinais. Con todo, admitiranse fotocopias dilixenciadas polo Secretario ou funcionario 
a quen delegue, nas que se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.  
  12.1. Idioma.- Todos os documentos presentados polos licitadores en idiomas distintos do 
castelán ou do galego, deberán ir acompañados da correspondente tradución a calquera destes 
idiomas. De non facelo así, teranse como non postos. Consideraranse documentos non subsanables e 
non poderán ser obxecto de valoración.  
 13. MESA DE CONTRATACIÓN. 
 Para a adxudicación do contrato o órgano de contratación estará asistido da Mesa de 
Contratación constituída para contratos de competencia do Pleno. 

14) CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN. NEGOCIACIÓN. 
Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou omisións 

corrixibles, rexeitamento de proposicións e demais actuacións do órgano de contratación), estarase 
ao disposto no art. 160 do TRLCSP e regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a 
administración comunicará por calquera dos medios indicados polo contratista conforme a cláusula 10 
do presente prego, onde se sinalará o prazo para emendar. 

14.1. Órgano encargado da negociación: O órgano encargado da negociación será a Mesa de 
Contratación. 

14.2. Criterios de adxudicación: Os criterios para a adxudicación do contrato son os que figuran 
no anexo 2.1. 

Criterios de negociación: Os criterios para a negociación do contrato son os que figuran no 
anexo 2.2. 

14.3. Negociación. A Mesa de Contratación negociará cos contratistas as proposicións que 
estes presenten para adaptalas aos aspectos obxecto de negociación co fin de identificar a oferta máis 
vantaxosa, mediante a aplicación dos criterios de adxudicación establecidos no Anexo 2.  

14.4.1 Procedemento.  
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A negociación articularase en tres fases: 
1. Nunha primeira fase o órgano encargado da negociación avaliará as proposicións recibidas 

aplicando os criterios de adxudicación recollidos no anexo V.I, previa comprobación de que cumpren 
os requisitos esixidos no sobre A. 

2. Nunha segunda fase o órgano de contratación comunicará a cada licitador a través da  
dirección de correo electrónico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicacións indicada no 
sobre A) “Documentación”, en que posición está, especificando as puntuacións totais e parciais obtidas 
por todas as proposicións admitidas, sen que en ningún caso poida divulgarse a identidade das persoas 
licitadoras. 

A continuación convidará a todos os licitadores admitidos a presentar, nun prazo non superior 
a dous días, unha segunda oferta en relación cos aspectos de negociación que poidan ser mellorados 
polos licitadores e que se indican no anexo 2.2 (criterios de negociación). 

Os licitadores deberán presentar unha oferta que mellore a inicial ou ratificarse expresamente 
na oferta presentada 

As novas proposicións deberán sempre concretar a oferta que se realiza, polo que non se 
admitirá o ofrecemento xeral de igualar os termos da oferta máis vantaxosa doutro licitador nos 
criterios establecidos. 

No procedemento facilitarase a mesma información a todos os licitadores. En ningún caso se 
proporcionará información particular que poida supor unha vantaxe para algún licitador en detrimento 
das outras. Co fin de garantir o principio de igualdade, o órgano de contratación habilitará o sistema 
que crea máis adecuado para dar publicidade de todas as consultas que se formulen ao longo do 
procedemento, e das correspondentes respostas, a todas as persoas interesadas outorgando un 
código alfanumérico a cada un dos licitadores. 

En calquera momento do procedemento, o órgano de contratación poderá requirir aos 
licitadores que aclaren determinados aspectos da súa oferta, sen que poidan modificar nas súas 
aclaracións os elementos substanciais desta, e sempre que non se falsee a competencia. 

3. Nunha terceira fase o órgano encargado da negociación realizará a valoración definitiva e 
formulará a proposta de adxudicación ao órgano de contratación, excepto no caso de que se 
constitúese Mesa de Contratación con carácter voluntario, nese caso corresponderalle a este órgano 
realizar a proposta de contratación. 

Todas as actuacións que leven a cabo durante a negociación remitiranse ao órgano encargado 
da tramitación do expediente de contratación. 

14.4.2. Criterios de desempate. No suposto de que, aplicando os criterios de valoración, dúas 
ou máis empresas empaten na maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa 
que, no momento de acreditar a súa solvencia técnica, teña no seu cadro de persoal un número de 
traballadores con discapacidade superior ao 2 por cento. Se as empresas empatadas en canto á 
proposición máis vantaxosa acreditan ter relación laboral con persoas con discapacidade nun 
porcentaxe superior ao 2 por cento, terá preferencia na adxudicación do contrato o licitador que 
dispoña do maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu cadro de persoal.  

De persistir o empate, terá preferencia na adxudicación a proposición que presente a oferta 

económica máis baixa  

14.5. Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.  
14.5.1. Cando o órgano de contratación presuma fundadamente que a proposición non poida 

ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais , notificará esta 
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco días 
xustifiquen as ditas ofertas, acompañando a documentación a que se refire o apartado 14.5.3 da  
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presente cláusula. A xustificación realizada polos licitadores remitirase para informe dos Servizos 
Técnicos co fin de que emitan o dito informe.  

14.5.2. As ofertas finais consideraranse, en principio, como desproporcionadas ou anormais se 
ofertan un prezo inferior en máis do 10 por cento á media do total dos prezos ofertados. 

14.5.3. Serán criterios obxectivos para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou 
anormal da oferta:  

 Xustificación dos prezos ofertados. 
Documentación que se ha achegar para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou 

anormal da oferta. 
A documentación que se ha achegar para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou 

anormal da oferta presentaranse  en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electrónica). 
Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou desproporcionados, dentro 

do prazo concedido para o efecto, deberán presentar a seguinte documentación: 
- Xustificación de prezos ofertados. 
14.6. Rexeitamento de proposicións.  
Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, 

excedese do presuposto base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, ou 
comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do 
licitador de que existe erro ou inconsistencia que a fagan inviable, será refugada pola mesa, en 
resolución motivada.   

14.8. Renuncia. 
A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración, de tal modo que a renuncia 

á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación do 
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de: 
a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratación, c) a adxudicación, d) antes da 
formalización do contrato, e) a comprobación do reformulo, f) o inicio e execución das obras, g) a 
recepción, etc. faculta á Corporación a que proceda para incautar a garantía, sen prexuízo da esixencia 
de indemnización polos danos e prexuízos causados á administración contratante e demais 
consecuencias establecidas no TRLCSP.  

Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios 
persoais e materiais a que se refire a cláusula 10. 

Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a 
Corporación poderá esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, así como para a 
indemnización de danos e perdas.  

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:  
No caso de que a administración non acordase a adxudicación no prazo de 3 meses, contados 

desde a apertura das proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa proposición, de 
conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP,  non obstante o prazo indicado no presente apartado 
ampliarase en 15 días hábiles cando sexa necesario seguir os trámites aos que se refire o art. 152.3 
 15. ADXUDICACIÓN. 
  15.1. Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación requirirase 
ao licitador que presentase a oferta máis vantaxosa para que dentro do prazo de dez días hábiles, a 
contar desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:  

A) A documentación acreditativa do cumprimento das condicións establecidas para ser 
adxudicatario do contrato, prevista na cláusula 10.1.b).   

B) A documentación xustificativa de acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións 
tributarias e da Seguridade Social  ou autorice ao órgano de contratación para obter de forma directa 
a acreditación diso.  
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C) A documentación xustificativa de constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento 
do importe de adxudicación, excluído o imposto sobre o Valor Engadido, por calquera dos medios a 
que se refire o artigo 96 do TRLCSP.  

A Administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de 
entidades, que se atopen en situación de moura fronte á Administración contratante como 
consecuencia da falta de pagamento de obrigacións derivadas da incautación de anteriores avais ou 
seguros de caución, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou seguros de 
caución xa executados 30 días naturais despois de recibir na entidade o primeiro requirimento de pago. 
A estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á 
entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en consecuencia 
descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola Administración.  

D) Nos supostos previstos na cláusula 14.4.2, xustificación de que a empresa conta no seu 
persoal cos traballadores con discapacidade declarados  

15.2 De non cumprimentarse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase 
que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose nese caso para solicitar a mesma documentación ao 
licitador seguinte, pola orde en que quedasen clasificadas as ofertas.  

Todo iso sen prexuízo do sinalado no artigo 60.2.d e 61.2.e do TRLCSP 
15.3 O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles 

seguintes á recepción da documentación.  
15.4 A adxudicación notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de 

contratante.  
16. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.- A formalización do contrato deberá efectuarse non máis 

tarde dos quince días hábiles seguintes a aquel en que se reciba a notificación da adxudicación aos 
licitadores, na data que sinale a Administración.  
  Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo 
indicado, a Administración poderá acordar a incautación sobre a garantía definitiva do importe da 
garantía provisional que, no seu caso esixise.  
  Se as causas da non formalización fosen imputables á Administración, indemnizarase ao 
contratista dos danos e prexuízos que a demora lle puidese ocasionar.  
  17. GASTOS DE ANUNCIOS E TRIBUTOS.- O adxudicatario virá obrigado a abonar os tributos 
que pesen sobre o contrato ou no seu caso sobre o obxecto do contrato.  
 18. LUGAR E PRAZO DE ENTREGA.- O adxudicatario deberá entregar os bens no lugar que se 
indica no epígrafe 14 do cadro de características.  

O adxudicatario deberá entregar os bens de acordo cos prazos parciais e totais que figuran no 
epígrafe 4 do cadro de características, computados a contar desde a data de formalización do contrato 
en documento administrativo. En consecuencia o adxudicatario estará obrigado a entregar os bens no 
tempo e lugar fixados no contrato e con estrita suxeición ás estipulacións contidas no presente prego.  
  A moura do adxudicatario non requirirá a previa intimación pola Administración.  
  Calquera que sexa o tipo de subministracións, o adxudicatario non terá dereito a 
indemnización por causa de perdas, avarías ou prexuízos ocasionados aos bens antes da súa entrega á 
Administración.  
 19. BENS DE CALIDADE DEFECTUOSA.- O adxudicatario responderá da calidade dos bens 
fornecidos e das faltas que houber.  
 Cando os bens non se achen en estado de ser recibidos, farase constar así en documento para 
o efecto, para que o adxudicatario remedie os defectos observados ou proceda a unha nova 
subministración, sen prexuízo da tramitación do expediente de imposición de penalidades 
administrativas ou de resolución do contrato.  



10 
 

20. DEREITOS DO ADXUDICATARIO.-  
  1.- Dereito ao abono do servizo que realmente execute con arranxo ás cláusulas do presente 
Prego, e de acordo o disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo redacción dada pola Disposición 
final sexta do R.D. Lei 4/2013, o abono deberá efectuarse de acordo cos seguintes prazos:  
  a) Prazo para a conformidade da factura: deberá presentarse no Rexistro Xeral de entrada a 
factura correspondente, incumbíndolle ao contratista o cumprimento desta obrigación formal. Unha 
vez cumprido este requisito, iniciarase o cómputo dos trinta días naturais para que a Administración 
aprobe a documentación presentada e dite o acto de recoñecemento da obrigación; con todo, se a 
documentación presentada adoecese dalgún defecto, será devolta ao contratista para a súa 
corrección, non iniciándose o prazo sinalado ata que os documentos presentáronse de novo no 
Rexistro Xeral debidamente emendados.  
  b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecida a 
obrigación de pago, a Administración deberá realizar o pago dentro do inmediatos trinta días 
seguintes.  

A execución de traballos por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso 
de que conte coa autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu abono ata que non 
se inclúa no Orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente.  
  2.- 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 partir do cumprimento do 
devandito prazo, a cobrar os intereses de demora e a indemnización polos custos de cobro nos termos 
previstos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as Medidas de Loita Contra a 
Morosidade nas Operacións Comerciais e art. 216.4 do TRLCSP.  
 Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña 
algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á 
certificación expresamente e por escrito a existencia do mesmo, o prazo para esixir o interese de 
demora non se iniciará ata que se emenden os defectos que contivese a certificación, computándose, 
por tanto, o prazo para esixir o interese de demora a partir da expedición da certificación emendada.  

De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentou no 
Rexistro Xeral, o prazo para esixir o interese de demora non se iniciará ata que se emenden os defectos 
que contivese a factura ou ata que se presente a mesma no Rexistro Xeral.  
  3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose 
superior a catro meses, debendo comunicar á Administración cun mes de antelación tal circunstancia, 
a efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita suspensión, nos termos 
establecidos no art. 216.5 TRLCSP.  
 4.- 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 (216.6 na súa redacción dada 
pola Lei 14/2013, do 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e a súa internacionalización).  

5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobro, nos termos do artigo 218 do TRLCSP.  
21. PAGOS.- O pago do prezo efectuarase  dunha soa vez cando fose cumprido integramente 

o seu obxecto.  
  Requirirá a previa presentación de factura acompañada de acta de recepción e informes dos 
Servizos Técnicos e Administrativos que correspondan, todo iso sen prexuízo das facultades de 
seguimento contractual que corresponden ao Servizo de Contratación.  

Nos prezos da oferta enténdese que os licitadores incluíron todos os custos que corresponden 
a subministración, instalación, transporte, embalaxe, montaxe, seguros, homologación técnica, etc. e 
todas as outras tarefas que inciden no proceso de instalación, así como todos os impostos de calquera 
esfera fiscal. En consecuencia o adxudicatario non poderá esixir o pago de cantidade algunha por este 
concepto.  

De conformidade co establecido na Disposición Adicional Trixésimo Terceira do TRLCSP 
introducida polo Real Decreto Lei 4/2013 o contratista terá a obrigación de presentar a factura no 
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Rexistro Xeral da Deputación; na devandita factura deberá incluír, ademais dos datos establecidos na 
normativa de facturas, os seguintes datos:  
 Destinatario...................: Concello de Touro  

  CIF: P1508600B   
Órgano decisorio/xestor: Xunta de Goberno Local  
 Código DIR3: L01150853 
Unidade contable..........:  Secretaría-Intervención  
  Código DIR3: L01150853 
Unidade tramitadora.....:  Secretaría-Intervención  
  Código DIR3: L01150853  

  En canto aos prazos e trámites de pago estarase ao disposto no art. 216 do TRLCSP. 
 22. PRÓRROGAS NA EXECUCIÓN.- Se o atraso na execución do contrato fose producido por 
motivos non imputables ao contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dá unha 
prórroga do tempo que se lle sinalou o órgano de contratación poderá concedela por un prazo que 
será polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.   
 23. PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.- O contratista 
está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a realización do mesmo, así como, 
dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.   

A constitución en moura do contratista non precisará intimación previa por parte da 
Administración.   

Cando o contratista por causas imputables ao mesmo, houber incorrido en demora respecto 
ao cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar indistintamente pola resolución do  
contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,20 euros por cada 1000 euros 
do prezo do contrato.   

No caso de que o adxudicatario houber ofertado redución de prazo de execución e a demora 
fose imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior serán as 
seguintes:   

REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución)   Penalidades   
Ata un 5%   0,50 por cada 1.000 euros   
Ata un 10%   0,55 por cada 1.000 euros   
Ata un 15%   0,60 por cada 1.000 euros  
Ata un 20%   0,65 por cada 1.000 euros   
Ata un 25%   0,70 por cada 1.000 euros   
Ata un 30%   0,75 por cada 1.000 euros   
Ata un 35%   0,80 por cada 1.000 euros   
Ata un 40%   0,85 por cada 1.000 euros   
Ata un 45%   0,90 por cada 1.000 euros   
Ata un 50%   0,95 por cada 1.000 euros   
Ata un 55% ou máis   1 por cada 1.000 euros   
A Administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao 

incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento 
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.   
 Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do 
contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á resolución do mesmo ou acordar 
a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.   
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24. MODIFICACIÓNS DO CONTRATO.- No suposto de modificación do contrato de 
subministración estarase no disposto nos arts. 219 e 296 do TRLCSP, debendo formalizarse en 
documento administrativo ditas modificacións con arranxo ao establecido no art. 156 do TRLCSP.  
  25. PRAZO DE GARANTÍA.- O prazo de garantía do contrato será o que se indica no epígrafe 16 
do cadro de características do contrato. E se durante o devandito prazo acreditásese a existencia de 
vicios ou defectos nos bens fornecidos, terá dereito a Administración para reclamar do contratista a 
reposición dos que resulten inadecuados ou a reparación dos mesmos se fose suficiente. 

Se a Administración estimase durante o prazo de garantía que os bens fornecidos non son 
aptos para o fin pretendido, como consecuencia dos vicios ou defectos observados neles e imputables 
ao contratista e exista a presunción de que a reposición ou a reparación dos devanditos bens non serán 
bastantes para lograr aquel fin, poderá, antes de expirar devandito prazo, rexeitar os bens deixándoos 
de conta do contratista e quedando exento da obrigación de pago, ou tendo dereito, no seu caso, á 
recuperación do prezo satisfeito.   
  Terminado o prazo de garantía sen que a Administración formulase algún dos reparos ou a 
denuncia a que se refire o art. 298 do TRLCSP, o contratista quedará exento de responsabilidade por 
razón dos bens fornecidos.  

Transcorrido un ano desde a data de terminación do contrato, sen que a recepción formal e a 
liquidación tivesen lugar por causas non imputables ao contratista, procederase, sen máis demora, á 
devolución ou cancelación das garantías, sempre que non se produciron as responsabilidades a que se 
refire o artigo 100 do TRLCSP.  

26. CONDICIÓNS ESPECÍFICAS DAS PRESTACIÓNS.-  
A. CONFIDENCIALIDADE E SEGREDO PROFESIONAL:  
Toda a información facilitada pola Administración ou a obtida polo adxudicatario en relación 

co presente contrato terá carácter confidencial, debendo o adxudicatario gardar o debido segredo 
profesional con carácter indefinido, salvo que a Administración autoríceo expresamente e para 
supostos concretos e determinados.  

B. PROTECCIÓN DE DATOS:  
  O adxudicatario está obrigado a cumprir en todas as fases de desenvolvemento do contrato, 
na súa terminación e con posterioridade á mesma, a normativa sobre protección de datos de carácter 
persoal, sendo responsable de calquera infracción da mesma.  

A empresa comprometerase a non conservar en ningunha forma unha copia dos documentos 
que lle foran confiados ou que producise, nin facer uso dos datos contidos para outros fins, salvo 
autorización expresa.  

27. CAUSAS DE RESOLUCIÓN.- Serán as previstas nos artigos 223, 224 e 299 do TRLCSP, cos 
efectos previstos nos artigos 225 e 300.  
 28. PRERROGATIVAS DA ADMINISTRACIÓN.- Compete ao órgano de contratación as 
prerrogativas de interpretar o convido, modificar as prestacións por conveniencia do Servizo e de 
suspender a súa execución por causa de utilidade pública, indemnizando, no seu caso, os posibles 
danos e prexuízos ocasionados nos termos establecidos no texto refundido da Lei de Contratos do 
Sector Público.  
 29. RÉXIME XURÍDICO.- O presente contrato ten carácter administrativo e ambas as partes 
quedan sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector público e normas 
complementarias e, no seu caso, da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 
da Constitución así como as demais disposicións de desenvolvemento, en especial o Regulamento de 
desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na 
súa falta, as normas de dereito privado.   

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste 
contrato serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos poñerán fin á vía administrativa e 
contra os mesmos haberá lugar a recurso Contencioso-Administrativo, conforme ao disposto pola Lei 
Reguladora da devandita Xurisdición, previa interposición, no seu caso, do recurso de reposición 
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potestativo  e sen prexuízo da interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen 
procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP, os interesados poderán interpoñer o 
recurso especial en materia de contratación.  

ANEXO Nº 1 CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO. 

Epígrafe 0.- REGULACIÓN HARMONIZADA: Contrato non suxeito a regulación harmonizada. 
Epígrafe 1.- OBXECTO:  “Renovación de alumeado público en varios lugares: Fonte Díaz e 

outros” 
Epígrafe 1-Bis.- CODIGO CPV: 31500000-1  
Epígrafe 2 (Cláusula 2).- ORZAMENTO: 66.159,15 € 

- Orzamento sen IVE: 54.676,98 € 
- IVE (21 %)..............: 11.482,17 € 
- Orzamento total....: 66.159,15 € 
Valor estimado:   54.676,98 euros  

Epígrafe 3 (Cláusula 3).- APLICACIÓN ORZAMENTARIA: 165.633.00 
Epígrafe 4 (Cláusula 18).- PRAZO DE ENTREGA: 6 meses 
Epígrafe 5.CLASIFICACIÓN.- Non se esixe.  
Epígrafe 6 (Cláusula 9).- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Rexistro Xeral do Concello. 
Epígrafe 7 (Cláusula 9).- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: En horario de Rexistro Xeral, 

dentro do prazo dez días naturais a contar desde o día seguinte ao de publicación do anuncio no Perfil 
do Contratante.  

Epígrafe 8 (Cláusula 6,8).- PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodetouro.gal  
Epígrafe 9 (Cláusula 10).- MOSTRAS:  Non se esixen.  

      VARIANTES: Non se admiten.  
Epígrafe 10 (Cláusula 15).- GARANTÍA DEFINITIVA: 5% do prezo de adxudicación, excluído o 

IVE. 
Epígrafe 11.- TAXAS DO CONTRATO: Non se esixen. 
Epígrafe 12 (Cláusula 4).- REVISIÓN DE PREZOS: Non se aplica, tendo en conta a natureza e 

prazo de execución do contrato.  
Epígrafe 13 (Cláusula 17).- IMPORTE MÁXIMO DOS GASTOS DE PUBLICIDADE: Non se esixe. 
Epígrafe 14 (Cláusula 18).- LUGAR DE ENTREGA: Lugares sinalados no prego de prescricións 

técnicas.  
Epígrafe 15 (Cláusula 21).- FORMA DE PAGO: Pago único; ver cláusula 22.  
Epígrafe 16. (Cláusula  25).- PRAZO DE GARANTÍA ADMINISTRATIVA: Un ano.  
OUTROS DATOS: 
- Publicación: Perfil do Contratante. 
- Información: Teléfono: 981504029, páxina web: www.concellodetouro.gal 
- Lugar onde se poden obter copias do prego:   

A) www.concellodetouro.gal 
B) Oficinas municipais. 

ANEXO  Nº 2: CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA A ADXUDICACIÓN DO CONTRATO. 

De acordo co establecido na cláusula 14.2, os criterios para a adxudicación do procedemento 
negociado son os seguintes:  

2.1.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN: 
Valoración (puntos) 

A) Mellora dos requisitos técnicos establecidos no prego de prescricións técnicas. .............. 15 

http://www.concellodetouro.gal/
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B) Incremento do prazo de garantía establecida no prego de prescricións técnicas............... 15 

C) Reducción do prazo de execución ........................................................................................ 15 

D) Oferta económica: .................................................................................................................  5 

Os criterios C) e D) valoraranse conforme ao programa de valoración de ofertas económicas en contratos e concursos da 
Deputación Provincial da Coruña. 

 2.2.- CRITERIOS DE NEGOCIACIÓN: 

A) Reducción do prazo de execución. 

B) Oferta económica. 

ANEXO 3: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS LICITADORES NO SOBRE C) OFERTA 
ECONÓMICA. 

MODELO DE OFERTA: 

“D. ..., con domicilio en ..., rúa ... nº ..., código postal ..., teléfono ..., fax ..., titular do NIF nº ..., 
actuando en nome propio (ou en representación de ..., con NIF/CIF ... e domicilio en ..., rúa ..., nº ..., 
código postal ..., teléfono ..., fax ...) toma parte no procedemento negociado convocado polo Concello 
de Touro para a contratación da subministración “Renovación de alumeado público en varios lugares: 
Fonte Díaz e outros”  e fai constar que coñece e acepta os pregos de cláusulas administrativas 
particulares e de prescricións técnicas que rexen devandito contrato e que se compromete a realizar a 
subministración con suxeición aos mesmos, conforme á seguinte oferta:  

1. Prezo sen IVE: ___ 
2. IVE.................: ___ 
3. TOTAL (1+2)..: ___ 

           En ..., a ... de ... de 2016  
O Licitador (asinado e rubricado)” 

 
Touro,  30 de novembro de 2016. 

O ALCALDE, 
 

Asdo.: Ignacio Codesido Barreiro 


