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1. OBXECTO 
 
O obxecto do contrato ó que se refire o presente prego é o servizo/s descrito/s 
no/s apartado/s 1 do/s anexo/s I , nos que se recollen as necesidades 
administrativas para satisfacer mediante o contrato, describindo as características 
do/s servizo/s e a forma de levar a cabo a prestación por parte do adxudicatario. 
 
No caso de que o procedemento aberto se divida por lotes haberá un anexo I por 
cada uns deles. 
 
Para o dito contrato contempláronse na súa elaboración os preceptos do Libro II 
do RXLCAP. 
 
O prego de prescricións técnicas particulares e o prego de cláusulas 
administrativas particulares revestirán carácter contractual.  
 
Se o contrato está dividido en lotes os licitadores poderán optar a un deles, a 
varios ou a todos, salvo que se estableza un número máximo de lotes por licitador, 
para o que se seguirá o estipulado no apartado 1 do Anexo I  deste prego. 
 
2. FINANCIAMENTO E ORZAMENTO DE LICITACIÓN 
 
Este contrato será financiado do modo que se establece no apartado 1 do Anexo 
I e distribuído nas anualidades previstas. 
 
O orzamento base de licitación do contrato ascende á cantidade expresada no 
apartado 1 do Anexo I  deste prego, incluíndo en dita contía todos os factores de 
valoración e gastos que, segundo os documentos contractuais e a lexislación 
vixente son, por conta do adxudicatario igual cós tributos de calquera índole. 
 
En calquera caso, indicarase como partida independente o importe do Imposto 
sobre o Valor Engadido (IVE). 
 
As proposicións que se presenten no caso de superar o orzamento base de 
licitación serán descartadas automaticamente. 
 
3. RÉXIME XURÍDICO 
 

O contrato o que se refire o presente prego ten a calificación de contrato 
administrativo especial segundo o disposto no artigo 19.1.b) do Real Decreto 
lexislativo 3/2011, de 14 de novembro y de acordo co criterio emidito pola Xunta 
Consultiva de Contratación Administrativa, entro outros, no informe 47/99, de 21 
de decembro de 1999, toda vez que a presentación do contratista non ten como 
destinatario directo a propia Administración senón o usuario. Por tanto, rexirase 
polo establecido no presente Prego e no de Prescripcións Técnicas, polas normas 
contidas no Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se 
aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, modificada pola 
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Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e á súa 
internacionalización (en diante TRLCSP), o Real Decreto Lexislativo 817/2009 de 
8 de maio polo que se desenvolve parcialmente a LCSP e no que sexa aplicable 
no Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento 
Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (en diante, RGLCAP) en 
todo o que non contradiga o TRLCSP, e en toda a demais normativa aplicable. 
 
O descoñecemento do contrato en calquera dos seus termos ou dos documentos 
anexos que forman parte deste, non eximirá ao contratista da obrigación do seu 
cumprimento. 
 
O contratista acepta de forma expresa a submisión aos presentes pregos e á 
lexislación anteriormente citada, supletoriamente aplicaranse as restantes normas 
de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado. 
 
O adxudicatario obrigarase ao cumprimento, baixo a súa exclusiva 
responsabilidade, das disposicións vixentes sobre relacións laborais, seguridade 
social, protección de datos de carácter persoal e calquera outra de carácter xeral. 
 
4. PROCEDEMENTO 
 
O contrato adxudicarase por procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a 
un único criterio de valoración -prezo- ou ben a unha pluralidade de criterios, 
segundo o disposto no apartado 3 do Anexo I  deste prego e en aplicación do 
artigo 150 do TRLCSP, segundo os termos e requisitos establecidos no citado 
texto legal. 

 
5. PERFIL DO CONTRATANTE 
 
Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa 
actividade contractual e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade 
nos casos esixidos polo TRLCSP ou polas normas autonómicas de 
desenvolvemento ou nos que así se decida voluntariamente, a Deputación 
difundirá a través de Internet (www.depo.es) o seu perfil de contratante. Neste 
perfil publicaranse todas as noticias, aviso e documentación relativos a este 
contrato. 
 
Calquera duda existente a cerca dos pregos que rixen esta contratación será 
dirixida e resolta a través da dirección de correo electrónico 
contratacion@depo.es.  
 
6. CAPACIDADE PARA CONTRATAR 
 
Están capacitadas para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou 
estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar e acrediten a correspondente 
clasificación e solvencia técnica que se dispoña no apartado 2 do Anexo I , nos 
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termos que dispón o artigo 76 do TRLCSP e non se atopen incursas nalgunha das 
prohibicións que contempla o art. 60 da mencionada norma.  
 
Os licitadores, persoas naturais ou xurídicas, deberán ter unha finalidade ou 
actividade que teña relación directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos 
seus respectivos estatutos ou regras fundacionais, así como dispor dunha 
organización con elementos persoais e materiais suficientes para a debida 
execución do contrato. 

 
A efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha 
unión temporal deberán indicar os nomes e as circunstancias que a constitúan e a 
participación de cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír 
formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do contrato. 

 
A duración das unións temporais de empresarios coincidirá coa do contrato ata a 
súa extinción. 

 
A administración poderá contratar con unións temporais de empresas que se 
constitúan para o efecto (sen que sexa necesaria a súa formalización en 
escrituras públicas, ata que se formalice a adxudicación); ditas empresas serán 
responsables solidarias ante a administración debendo nomear ante ela a un 
representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para exercitar 
os dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a súa extinción, 
sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para 
cobros e pagamentos dunha contía significativa. 

 
O momento decisivo para apreciar a concorrencia dos requisitos de capacidade e 
solvencia esixidos para contratar coa Administración será o de finalización do 
prazo de presentación de proposicións. 
 
7. PRAZO DE EXECUCIÓN  
 
O prazo total de vixencia do contrato e os parciais, no seu caso, figuran no 
apartado 1 do Anexo I . 

 
O contratista estará obrigado a cumprir o contrato na súa totalidade dentro do 
prazo ofertado, así como nos prazos parciais sinalados.  

 
O contrato non poderá  ter un prazo de vixencia superior a catro anos coas  
condicións e límites establecidos nas normas orzamentarias previstas das 
administracións públicas.  

 
O dito prazo só se prorrogará por mutuo acordo das partes antes da súa 
finalización, sempre que a duración total do contrato, incluídas as prórrogas, non 
exceda os seis anos e que as prórrogas non superen, illada ou conxuntamente, o 
prazo fixado orixinariamente, de conformidade co estipulado no artigo 303 do 
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R.d.l. 3/2011 de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundio da Lei de 
contratos do sector público. 
 
8. INCUMPRIMENTO DO PRAZO 
 
Unha vez incumprido o prazo o contratista incorre automaticamente en demora, 
podendo a Administración optar entre a imposición de penalidades ou a resolución 
do contrato no caso de que as penalidades alcancen o 5% do prezo do contrato. 

 
Os importes destas penalidades faranse efectivos mediante a dedución destas na 
facturación que se produza ou, de ser o caso, da garantía, e sen que a aplicación 
e pagamento destas exclúa a indemnización á que a Administración poida ter 
dereito por danos e perdas ocasionadas polo atraso imputable ó contratista. 

 
9. GARANTÍA DEFINITIVA 
 
O seu importe será do 5% do prezo de adxudicación, excluído o Imposto sobre o 
Valor Engadido, e poderá constituírse en calquera das formas previstas nos 
artigos 95 e 96 do TRLCSP. 

 
A constitución da garantía definitiva deberá ser acreditada dentro dos dez días 
hábiles seguintes, contados desde o seguinte ó da recepción do correspondente 
requirimento.  

 
En caso de incumprir este requirimento no prazo sinalado entenderase que o 
licitador retirou a súa oferta, procedéndose, nese caso, a solicitarlle a dita 
documentación ó seguinte licitador, pola orde en que quedasen clasificadas as 
ofertas.  

 
A garantía definitiva ingresarase exclusivamente na Caixa da Deputación. 
  
10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS; LUGAR E PRAZO DE 
PRESENTACIÓN; FORMALIDADES; DOCUMENTACIÓN 
 

� 10.1. Lugar e prazo de presentación  
 

As proposicións presentaranse no Rexistro xeral da Deputación, (sede de 
Pontevedra de 8:30 a 14:30 horas e de 17:00 a 19:00 horas, de luns a venres e os 
sábados de 9:00 a 13:00 horas; ou na sede da Deputación en Vigo, de luns a 
venres, de 9:00 a 14:00 horas) dentro dun prazo de quince días, a contar desde o 
día seguinte o da publicación do seu anuncio no BOP. 

 
Se o último día de presentación de proposicións coincidise en domingo ou festivo 
prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte a este. 
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Tamén se poderán presentar por calquera dos procedementos establecidos nos 
artigos 38.4º da Lei 30/92, de 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común. 

 
Cando a documentación se envíe por calquera dos procedementos antes 
indicados o empresario deberá xustificar a data e a hora da imposición do envío e 
anunciarlle ó órgano de Contratación a remisión da oferta mediante correo 
electrónico (contratacion@depo.es), ou tamén mediante télex, fax (número 986 
804 126) ou telegrama, sempre no mesmo día. 

 
� 10.2. Formalidades 

 

Os contratistas interesados na licitación deberán presentar TRES sobres 
distintos, nos que se escribirá de forma lexible e visible, sen que sexa preciso 
abrilo para a súa lectura, o seguinte: 
 
-Sobre (A, B ou C).  
Poñer a letra en función do sobre correspondente. 
-Lote nº …  
(Especifícalo número do lote o que se licita no caso de que o procedemento se 
divida en lotes). 
-Nº Expediente 
No caso que se coñeza. 
-Denominación do contrato 
-Nome do licitador  
-CIF  
-Enderezo, email e teléfono de contacto  
-Número de inscrición no rexistro de contratistas ( se é o caso) 
  
A documentación a incluir en ditos sobres detállase  no apartado 4  do 
Anexo I do presente prego. 
 
11. MESA DE CONTRATACIÓN 
 

Estará integrada da seguinte maneira:  
 
Presidente: 
- O titular da Corporación ou o membro en quen delegue 
 
Vogais: 
-  O secretario xeral 
-  O interventor 
-  O xefe do servizo responsable do contrato 
 
Secretario: 
-   O Xefe do Servizo de Contratación 
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12. CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL, APERTURA DE 
PROPOSICIÓNS E CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRAT O 
 

Unha vez finalizado o prazo de presentación de proposicións constituirase a Mesa 
de Contratación e procederase á cualificación da documentación xeral achegada 
polos licitadores no sobre A.  

 
No caso de que se precise emendar erros ou omisións na documentación a Mesa 
de Contratación concederá un prazo máximo de 3 días hábiles para corrixir estes 
defectos. 

 
Posteriormente a Mesa, ás 10 horas do quinto día hábil seguinte ó día no que 
finalice o prazo sinalado para a presentación de pl icas , nun acto público, 
sinalará as que cualificasen como inadmitidas e admitidas e procederá á apertura 
do sobre B, correspondente á documentación técnica valorable mediante criterios 
non avaliables mediante fórmulas, tal e como se prevé no artigo 27 do Real 
decreto 817/2009, no que se desenvolve parcialmente a Lei de contratos do 
sector público. 

 
A devandita documentación trasladaráselles ós técnicos que se considere 
oportuno, que a avaliarán e ponderarán seguindo os criterios de valoración 
establecidos no apartado 3 do Anexo I . 

 
Unha vez avaliada esta documentación técnica sinalaranse no perfil do 
contratante da Deputación de Pontevedra a data e a hora na que se procederá, 
nun acto público, á apertura do sobre C da documentación correspondente á 
valoración de criterios avaliables mediante fórmulas. 

 
Neste acto darase a coñecer a ponderación asignada á proposta técnica de cada 
empresa e procederase á apertura dos sobres C daquelas empresas que 
obtivesen unha ponderación dos criterios avaliables mediante xuízos de valor que 
superen os  puntos indicados no apartado 3 do Anexo I . 

 
Para a valoración das cifras ou valores do sobre C aplícanse os criterios 
establecidos no apartado 3 do Anexo I. 

 
Unha vez aplicados estes criterios clasifícanse as propostas en orde decrecente 
de valoración e propoñeránselle ó órgano de Contratación a adxudicación a favor 
do licitador que conteña a oferta economicamente de maior vantaxe. 

 
Cando a Mesa de Contratación presuma fundadamente que a proposición non se 
poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas, de 
conformidade co criterio establecido no Anexo III , daráselle audiencia ó 
contratista, por un prazo máximo de cinco días hábiles, para que xustifique a 
valoración da oferta e precise as condicións desta, en particular no que se refire ó 
aforro que permita o procedemento de execución do contrato, ás solucións 
técnicas adoptadas e ás condicións excepcionalmente favorables de que dispoña 
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para executar a prestación, á orixinalidade das prestacións propostas, ó respecto 
das disposicións relativas á protección do emprego e ás condicións de traballo 
vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou á posible obtención 
dunha axuda do Estado. 

 
Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os 
licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible 
cumprimento. 

 
Se o órgano de Contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador 
e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode 
ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou 
desproporcionados, acordará a adxudicación a favor da seguinte proposición 
economicamente de maior vantaxe, de acordo coa orde en que fosen clasificadas, 
que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e que non sexa 
considerada anormal ou desproporcionada. 

 
13. REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLA EMPRESA 
QUE PRESENTE A OFERTA ECONOMICAMENTE MAIS VANTAXOSA  
 

O órgano de Contratación, unha vez avaliadas as propostas, para cuxo efecto 
poderá solicitar cantos informes técnicos estime pertinentes, clasificaraas por orde 
decrecente e requirirá á empresa coa oferta mais vantaxosa para que, dentro do 
prazo de dez días hábiles, presente a seguinte documentación: 
 
13.1.- Documentación acreditativa do cumprimento do s requisitos previos: 
 
De conformidade co disposto no TRLCSP  (modificada pola Lei 14/2013 de 27 de 
setembro de apoio ao emprendedor) deberá presentarse a seguinte 
documentación: 
 
1. A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas 
acreditarase mediante a escritura de constitución ou modificación, no seu caso, 
inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible segundo a 
lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose a acreditación da 
capacidade de obrar realizarase mediante escritura ou documento de constitución, 
estatutos ou acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula a 
súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente rexistro oficial.  

 
Cando se trate de empresarios non españois de estados membros da 
Comunidade Europea deberán acreditar a súa inscrición nos rexistros ou achegar 
as certificacións descritas no artigo 9 do Real decreto 1098/2001, de 12 de 
outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de contratos das 
administracións públicas (RXLCAP).  

 
Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar 
cun informe da Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España no 



 

11 

CONSEAB 2.1 

CONTRATACIÓN E PATRIMONIO 

lugar do domicilio da empresa, no que se faga constar, previa acreditación por 
parte da empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial ou 
análogo, ou na súa falta, que actúan habitualmente no tráfico local no ámbito das 
actividades ás que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberán xustificar 
mediante informe da respectiva Misión Diplomática Permanente de España ou da 
Secretaría Xeral de Comercio Exterior do Ministerio de Economía e Facenda 
sobre a condición de estado signatario do Acordo sobre Contratación Pública da 
Organización Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real decreto 
1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de 
contratos das administracións públicas (RXLCAP). 

 
Se é persoa física o documento que acredite a súa personalidade (Documento 
Nacional de Identidade para españois; pasaporte, autorización de residencia e 
permiso de traballo, no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para 
estranxeiros). 

 
Se o asinante da proposición actúa en calidade de representante do licitador 
deberá achegarse o documento que acredite a personalidade deste representante 
(DNI para españois; pasaporte, autorización de residencia e permiso de traballo 
no seu caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros) e, 
ademais, poder bastanteado en Dereito ó seu favor, debidamente inscrito no 
rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer á celebración de 
contratos coas administracións públicas. 

 
No caso de concorreren á licitación varias empresas constituíndo unha unión 
temporal cada unha delas deberá acreditar a súa personalidade e capacidade 
indicando os nomes e as circunstancias dos empresarios que subscriben as 
proposicións, a participación de cada unha delas designando a persoa ou 
entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de desempeñar a representación 
da unión temporal ante a Administración. 

 
2. Poder debidamente bastanteado 

 
Os que comparezan ou asinen proposicións en nome doutro ou representen a 
unha persoa xurídica deberán presentar tamén unha escritura de poder 
debidamente bastanteado por un fedatario público. 

 
3. Documentación acreditativa da solvencia económica, financeira e técnica: 
 
Os licitadores deberán acreditar a súa solvencia económica, financeira e técnica 
nos termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitación e que se 
relacionan no apartado 2 do Anexo I deste prego . No mesmo apartado 
especifícanse os requisitos mínimos de solvencia en función dos medios de 
acreditación da solvencia económica, financeira e técnica. 

 
Para a determinación da solvencia das unións temporais de empresarios 
acumularanse as características acreditadas por cada un dos suis integrantes. 
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Os licitadores poderán acreditar a súa solvencia baseándose na solvencia e 
medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos 
que teña con elas, sempre que demostre que para a execución do contrato dispón 
efectivamente deses medios. 
 
13.2.- Documentación necesaria para a adxudicación do contrato 
 
O licitador coa oferta económicamente máis vantaxosa deberá presentar a 
seguinte documentación, de conformidade co disposto no artigo 151.2 do 
TRLCSP. 
 
1.-Certificación positiva expedida pola Tesorería da Seguridade Social, ao amparo 
dos artigos 14 e 15 do RGLCAP, que acredite que se atopa ao corrente no 
cumprimento das súas obligacións coa Seguridade Social.  
 
2.- Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración 
Tributaria ao amparo dos artigos 13 e 15 do RGLCAP, que acredite que se atopa 
ao corrente do pagos das súas obligacións tributarias. 
 
3.- Orixinal ou copia compulsada da alta no Imposto de Actividades Económicas 
no epígrafe correspondente ao obxecto do contrato, referida ao exercicio corrente, 
ou o último recibo acompañado dunha declaración responsable de non terse dado 
de baixa na matrícula do citado imposto.  
 
4.-Documentación acreditativa da efectiva disposición dos medios personais e 
materiais que se comprometeu a adscribir a execución do contrato. 
 
5.- Documento que acredite a constitución da garantía definitiva. 
 
6.- Documento acreditativo do pagamento dos anuncios 
 
14. ADXUDICACIÓN 
 
O órgano de Contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o 
contrato á proposición de maior vantaxe no seu conxunto, se se atende a unha 
pluralidade de criterios, ou á proposición que incorpore o prezo máis baixo, cando 
este sexa o único criterio para considerar. 
 
A adxudicación acordarase en resolución motivada no prazo máximo de dous 
meses, a contar desde a apertura das proposicións, cando para a adxudicación do 
contrato deba terse en conta unha pluralidade de criterios; e no prazo máximo de 
quince días, contando desde a apertura das proposicións, cando o único criterio 
de valoración sexa o prezo. 
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Estes prazos ampliaranse en quince días hábiles no caso de que haxa que seguir 
os trámites sinalados nos artigos 152.3 do TRLCSP e 22 f) do R. d. 817/2009, 
para as proposicións desproporcionadas ou anormalmente baixas. 
 
A adxudicación notificaráselles ós licitadores e, simultaneamente, publicarase no 
perfil do contratante do órgano de Contratación, indicándose o prazo en que debe 
procederse á súa formalización. 
 
O órgano de Contratación poderá declarar deserta a licitación, a proposta da 
Mesa de Contratación, cando non exista ningunha oferta ou proposición que sexa 
admisible de acordo cos criterios que figuran no prego. 
 
15. SUBCONTRATACIÓN 
 
O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial deste, que 
quedará sometida ó cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do 
artigo 227 do TRLCSP.  
 
Deberá indicarse na oferta (sobre B) a parte do con trato que teñan previsto 
subcontratar, sinalando a súa porcentaxe con respec to á totalidade do 
contrato, e o nome ou o perfil empresarial, definid o por referencia ás 
condicións de solvencia profesional ou técnica, dos  subcontratistas ós que 
se lles vaia encomendar a súa realización . 
 
A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do 
subcontratista ou das circunstancias determinantes da situación de emerxencia ou 
das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar, en todo caso, á 
imposición ó contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do 
subcontrato. 
 
Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte á 
administración contratante polas obrigas contraídas con eles polo contratista 
como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. 
 
O contratista deberá informar os representantes dos traballadores da 
subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. 
 
PAGOS A SUBCONTRATISTAS E SUBMINISTRADORES 
 

O contratista debe abonar aos subcontratistas ou subministradores o prezo 
pactado nos prazos fixados que non poderán ser mais desfavorables que os 
previstos para as relacións entre a Administración e o contratista que de 
conformidade co artigo 216.4 son de trinta dias. Dito prazo computarase desde a 
data de aprobación polo contratista principal da factura emitida polo subcontratista 
ou subministrador, con indicación da súa data e do período que corresponda. 
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A aprobación ou conformidade o no seu caso os motivos da disconformidade 
deberán otorgarse nun prazo máximo de trinta días desde a presentación da 
factura.  
 
No caso de demora no pago o subcontratista ou subministrador terá dereito o 
cobro dos intereses de demora e a indemnización polos custos de cobro nos 
termos previstos na Lei 3/2004 de 29 de decembro. 
 
O contratista poderá pactar cos subministradores ou subcontratistas prazos de 
pago superiores respetando os límites previstos no artigo 4.3 da lei 3/2004 de 29 
de decembro pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas 
operacións comerciales sempre que dito pacto non constitua unha cláusula 
abusiva, e que, o pago se instrumente mediante un documento negociable que 
leve aparellada a acción cambiaria no que os gastos de desconto ou negociación 
sexan de conta do contratista. Adicionalmente o subministrador ou subcontratista 
poderá esixir que o pago se garantice mediante aval. 
 
As Administracións Públicas e demáis entes públicos contratantes, poderán 
comprobar o estricto cumprimento dos pagos que os contratistas adxudicatarios 
dos contrtos públicos, calificados como tales no artigo 5 do TRLCSP, terán que 
facer os pagos correspondentes a todos os subcontratistas ou subministradores 
que participen nos mesmos.  
 
Os contratistas adxudicatarios remitirán o ente contratante, cando este o solicite, 
unha relación detallada de aqueles subcontratistas ou subministradores que 
participen no contrato cando se perfeccione a súa participación, xunto con 
aquelas condicións de subcontratación do subministro de cada un deles que 
garde unha relación directa co plazo do pago, de conformidade co artigo 228 bis 
do TRLCSP. Así mesmo, deberán aportar, a solicitude do ente contratante, 
xustificante de cumprimento dos pagos os subcontratistas ou subministradores, 
unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pago legalmente 
establecidos no artigo 228 e na ley 3/2004 de 29 de decembro, e no que sexa de 
aplicación. Estas obrigas, que se incluirán nos anuncios de licitación, e no os 
correspondentes pregos de condicións ou nos contratos, consideraranse 
condicións esenciais de execución, cuxo cumprimento, además das 
consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das 
penalidades que a tal efecto conteñan os pregos. 
 
16. REGRAS ESPECIAIS RESPECTO DO PERSOAL LABORAL DA  EMPRESA 
CONTRATISTA 
 

1.- Corresponde exclusivamente á empresa contratista a selección do persoal 
que, reunindo os requisitos de titulación e experiencia esixidos nos pregos, 
formará parte do equipo de traballo adscrito á execución do contrato, sen prexuízo 
da verificación por parte da "entidade contratante" do cumprimento daqueles 
requisitos. 
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A empresa contratista procurará que exista estabilidade no equipo de traballo, e 
que as variacións na súa composición sexan puntuais e obedezan a razóns 
xustificadas, en orde a non alterar o bo funcionamento do servizo informando en 
todo momento á "entidade contratante". 
 
2.- A empresa contratista asume a obriga de exercer de modo real, efectivo e 
continuo, sobre o persoal integrante do equipo de traballo encargado da 
execución do contrato, o poder de dirección inherente a todo empresario. En 
particular, asumirá a negociación e pagamento dos salarios, a concesión de 
permisos, licenzas e vacacións, as substitucións dos traballadores en casos de 
baixa ou ausencia, as obrigacións legais en materia de Seguridade Social, 
incluído o abono de cotizacións e o pagamento de prestacións, cando cumpra, as 
obrigacións legais en materia de prevención de riscos laborais, o exercicio da 
potestade disciplinaria, así como cuantos dereitos e obrigacións derívense da 
relación contractual entre empregado e empregador. 
 
3.- A empresa contratista velará especialmente porque os traballadores adscritos 
á execución do contrato desenvolver a súa actividade sen extralimitarse nas 
funcións desempeñadas respecto da actividade delimitada nos pregos como 
obxecto do contrato. 
 
4.- A empresa contratista estará obrigada a executar o contrato nas súas propias 
dependencias ou instalacións salvo que, excepcionalmente, sexa autorizada a 
prestar os seus servizos nas dependencias dos entes, organismos e entidades 
que forman parte do sector público. Neste caso, o persoal da empresa contratista 
ocupará espazos de traballo diferenciados do que ocupan os empregados 
públicos. Corresponde tamén á empresa contratista velar polo cumprimento desta 
obrigación. No prego deberá facerse constar motivadamente a necesidade de 
que, para a execución do contrato, os servizos préstense nas dependencias dos 
Departamentos, axencias, entes, organismos e entidades que forman parte do 
sector público. 
 
5.- A empresa contratista deberá designar polo menos un coordinador técnico ou 
responsable, integrado no seu propio persoal, que terá entre as súas obrigacións 
as seguintes:  
 
a) Actuar como interlocutor da empresa contratista fronte á "entidade contratante", 
canalizando a comunicación entre a empresa contratista e o persoal integrante do 
equipo de traballo adscrito ao contrato, dun lado, e a "entidade contratante", 
doutro lado, en todo o relativo ás cuestións derivadas da execución do contrato. 
 
b) Distribuír o traballo entre o persoal encargado da execución do contrato, e 
impartir aos devanditos traballadores as ordes e instrucións de traballo que sexan 
necesarias en relación coa prestación do servizo contratado. 
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c) Supervisar o correcto desempeño por parte do persoal integrante do equipo de 
traballo das funcións que teñen encomendadas, así como controlar a asistencia 
do devandito persoal ao posto de traballo. 
 
d) Organizar o réxime de vacacións do persoal adscrito á execución do contrato, 
debendo para ese efecto coordinarse adecuadamente a empresa contratista coa 
"entidade contratante", a efectos de non alterar o bo funcionamento do servizo. 
 
e) Informar á ''entidade contratante" acerca das variacións, ocasionais ou 
permanentes, na composición do equipo de traballo adscrito á execución do 
contrato. 
 
17. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO 
 
A Administración e o contratista deberán formalizar o contrato nun documento 
administrativo dentro do prazo de quince días hábiles, a contar desde o día 
seguinte á notificación da adxudicación, constituíndo o devandito documento título 
suficiente para acceder a calquera rexistro público. 

 
Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura 
pública, correndo ó seu cargo os gastos correspondentes. 

 
Cando por causas imputables ó contratista non se formalizase o contrato dentro 
do prazo indicado a Administración poderá acordar a súa resolución. 

 
Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa formalización previa. 

 
18. OBRIGAS DO CONTRATISTA 
 
O contratista deberá dar cumprimento ás obrigas derivadas das disposicións 
vixentes en materia de protección do emprego, condicións de traballo e 
prevención de riscos laborais segundo a lexislación competente nesa materia. 
 
19. GASTOS ESIXIBLES 
 

Os gastos que orixine a publicación dos anuncios de licitación no presente 
contrato, tanto nos correspondentes boletíns oficiais coma, no seu caso, na 
prensa, irán por conta do adxudicatario do contrato, sen que se lle poida imputar á 
administración contratante ningún pagamento por tal concepto, e sen que estes 
gastos superen os 2.000 €. 
 
20. RESPONSABLE DO CONTRATO 
 

A Deputación poderá designar a un responsable do contrato, vinculado a esta 
institución, ó que lle corresponderá supervisar a súa execución e adoptar as 
decisións e ditar as instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta 
realización da prestación pactada. 
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A designación ou non do responsable non eximirá o contratista da correcta 
execución obxecto do contrato, salvo que as deficiencias sexan debidas á orde 
directa do responsable designado, con expresa reserva escrita por parte do 
contratista tanto ó propio responsable coma ó órgano de Contratación. 
 
21. EXECUCIÓN DO SERVIZO E RESPONSABILIDADE DO CONT RATISTA 
 
O contrato executarase con suxeición ó establecido nas súas cláusulas e nos 
pregos de acordo coas instrucións que para a súa interpretación lle dese o 
contratista ó organo de Contratación. 
 
O contratista será o responsable da calidade técnica dos traballos que desenvolva 
e das prestacións e servizos realizados, así como das consecuencias que se 
deduzan para a Administración ou para terceiros das omisións, erros, métodos 
inadecuados ou conclusións incorrectas na execución do contrato. 
 
22.- EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA 
 
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a súa 
realización, así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 
 
Se os servizos sufrisen un atraso na súa execución, e sempre que este non fose 
imputable ó contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos, o órgano de 
Contratación concederá un prazo que será, polo menos, igual ó tempo perdido, a 
non ser que o contratista pedise outro menor segundo o establecido no artigo 
213.2 do TRLCSP, regulándose a súa petición polo establecido no artigo 100 do 
RXLCAP. 
 
A petición de prórroga por parte do contratista deberá ter lugar nun prazo máximo 
de quince días desde aquel en que se produza a causa orixinaria do atraso, 
alegando as razóns polas que estime que non lle é imputable e sinalando o tempo 
probable da súa duración, para que a Administración poida oportunamente e 
sempre antes de que remate o prazo de execución do contrato, resolver sobre a 
prórroga deste, sen prexuízo de que unha vez desaparecida a causa se reaxuste 
o prazo prorrogado ó tempo realmente perdido. 
 
Cando o contratista, por causas imputables a el, incorrese en demora respecto ó 
cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar, indistintamente, pola 
resolución do contrato ou pola imposición de penalidades que figuran no presente 
prego. 
 
Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do prezo 
do contrato o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa 
resolución ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas 
penalidades. 
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Neste último suposto o órgano de Contratación concederá a ampliación do prazo 
que estime necesaria para a terminación do contrato. 
 
Así mesmo, a Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no 
cumprimento dos prazos parciais faga presumir razoablemente a imposibilidade 
do cumprimento do prazo total. 
 
A aplicación e o pagamento destas penalidades non exclúen a indemnización á 
que a Administración poida ter dereito por danos e perdas ocasionadas con 
motivo do atraso imputable ó contratista. 
 
23. GARANTÍA DOS SERVIZOS 
 
O prazo de garantía comenzará a contar desde a data de recepción do servizo. 
 
A garantía definitiva responderá dos seguintes conceptos: 
 
a) Das penalidades impostas ó contratista segundo o artigo 212 do Real decreto 
lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da 
Lei de contratos do sector público. 
 
b) Da correcta execución das prestacións contempladas no contrato, dos gastos 
orixinados á Administración pola demora do contratista no cumprimento das súas 
obrigas, e dos danos e prexuízos ocasionados con motivo da execución do 
contrato ou polo seu incumprimento, cando non proceda a súa resolución. 
 
c) Da incautación que poida decretarse nos casos de resolución do contrato, de 
acordo co establecido no citado Real decreto lexislativo. 
 
Durante este prazo de garantía terá dereito o contratista a coñecer e ser oído 
sobre a aplicación do servizo realizado. 
 
24.-DEVOLUCIÓN DA DOCUMENTACIÓN 
 
A documentación incluída no sobre A dos licitadores que non resultasen 
adxudicatarios poderá ser retirada polos licitadores, previo aviso ó Servizo de 
Contratación, mediante escrito ordinario ou electrónico no correo 
contratacion@depo.es, transcorridos tres meses, contados desde o día seguinte á 
notificación do acordo de adxudicación ós licitadores e durante o prazo de 30 días 
naturais, salvo que a Administración considere oportuno retela no suposto que 
teñan interposto reclamacións ou recursos ou exista algunha incidencia 
administrativa. 
 
Transcorridos os prazos anteriormente mencionados, esta Administración disporá 
da documentación quedando exenta de toda responsabilidade. 
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25. RESOLUCIÓN DO CONTRATO 
 

O contrato poderá extinguirse por calquera das causas de resolución enumeradas 
nos art. 223 e 308 do TRLCSP. 
 
26. RECURSOS E XURISDICIÓN COMPETENTE 
 

As cuestións litixiosas que xurdan sobre interpretación, modificación, resolución e 
efectos do presente contrato, resolveraas o órgano de Contratación cuxas 
resolucións esgotarán a vía administrativa deixando expedita a vía xurisdicional, 
contenciosa administrativa, a teor do disposto na lei reguladora de dita xurisdición. 
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ANEXO I.- CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 
 

� 1.- DEFINICIÓN E CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 
 
1.1.- DEFINICIÓN E OBXECTO DO CONTRATO 
 
Realizar as tarefas de consultoría e xestión de redes Sociais co obxecto de lograr 
a presenza da Deputación de Pontevedra, Museo de Pontevedra e Turismo Rías 
Baixas nas devanditas redes procurando acadar os seguintes obxectivos: 
 
- Obxectivos definidos no marco estratéxico que estableceu o plan estratéxico no 
ámbito da comunicación dixital. 
- Optimizar, de xeito constante, a presenza da Deputación de Pontevedra nas 
plataformas Sociais. 
- Facilitar a trasferencia de coñecemento e a transición da xestión externa á 
xestión interna das redes Sociais. 
 
1.2. PROCEDEMENTO 
 
Cualificación do contrato: servizos  
Trámite: ordinario 
CPV: 72600000 
Procedemento: aberto 
Órgano de Contratación: Resolución Presidencial 
Prazo de presentación de ofertas: 15 días naturais (artigo 159.2 do R. d. l. 3/2011) 
a contar desde o día seguinte ó da publicación do anuncio no BOP. 
 
1.3. TIPO DE LICITACIÓN, ORZAMENTO MÁXIMO ESTIMADO DO CONTRATO 
E FINANCIAMENTO 
 
A) TIPO DE LICITACIÓN: 
 
Formulación do prezo : prezo a tanto alzado 
Importe sen IVE: …...…59.990,00€ 
IVE (21%): ………….…..12.597,90€ 
Total con IVA: ………...72.587,90€ 
 
B) FINANCIAMENTO: 
 
Cadro de financiamento da parte correspondente a De putación de 
Pontevedra 
 
Anualidad e Aplicación orzamentaria  Importe  

2015 924.9200.227.99 72.587,90 € 
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Dado que se trata dunha tramitación anticipada, a adxudicación do contrato 
quedará condicionado á existencia de crédito adecuado e suficiente no 
Orzamento do exercicio 2015. 
 
Revisión de prezos : non procede 
 
1.4. PRAZO DE EXECUCIÓN 
 
O prazo de execución do contrato será desde o día seguinte a firma do contrato 
ata o 31 de decembro de 2015. 
 
1.5. RÉXIME DE PAGAMENTOS 
 
Forma de pago:  O pago de contrato efectuarse coas correspondentes facturas 
mensuais, expedidas segundo a normativa vixente, e acompañadas dun informe 
xustificativo dos traballos realizados durante o mes. 
 
As facturas serán abonadas unha vez emitido o correspondente informe favorable 
ou conformidade do responsable da unidade administrativa que reciba ou 
supervise o traballo, ou no seu caso, o responsable designado do contrato. 
 
Lugar de presentación e forma da factura:  o adxudicatario presentará as 
facturas expedidas no Rexistro xeral da Deputación de Pontevedra, en tempo e 
forma, para os efectos da súa remisión ó órgano administrativo a quen 
corresponda a súa tramitación. Nesta factura deberase identificar o servizo co 
código de clasificación e denominación (920 Comunicación Institucional) ademais 
do concepto obxecto da factura. 
 
1.6. GARANTÍAS 
 
Provisional: non procede 
Definitiva : 5% do prezo de adxudicación (excluído o IVE)  
Prazo de garantía mínimo: non se esixe. 
 
1.7. PENALIZACIÓNS 
 
No suposto de incumprimento dos compromisos ou das condicións especiais de 
execución do contrato ofertados polo contratista poderase optar entre a resolución 
do contrato ou a imposición de penalidades establecidas no artigo 212 do 
TRLCSP.  
 
As obrigas recollidas no prego de prescricións técnicas que rexen a contratación 
serán consideradas como obrigas esenciais do contrato, aplicándose as 
penalidades previstas para o incumprimento do prazo total, ou no seu caso, a 
resolución do contrato. 
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� 2. SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCEIRA E TÉCNICA 
 

(DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NA FASE DE REQUERIMIENTO, SEGÚN 
FIGURA NA CLÁUSULA 13.1 DO PREGO ECONÓMICO ADMINISTRATIVO) 
 
Clasificación: non se esixe. 
Acreditación da solvencia económica, financeira e t écnica 
 
A) Solvencia económica e financeira 
 
Deberase acreditar unha cifra media de negocio dos servizos realizados pola 
empresa nos últimos tres anos, igual ou superior á do orzamento total do contrato, 
IVE incluído. 
 
Documentación a presentar: 
 
a) No caso de entidades con personalidade xurídica propia (sociedades 
mercantís): 
 
- Contas anuais dos tres últimos anos presentadas no Rexistro Mercantil ou no 
rexistro oficial que corresponda, e/ou os modelos 200 (Declaración-liquidación do 
Imposto sobre Sociedades) dos tres últimos anos. 
 
b) No caso de titulares de actividades económicas no ámbito do Imposto sobre a 
Renda das Persoas Físicas (IRPF). 
 

b.1) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o 
método de estimación directa normal ou simplificada. 

- Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos (debendo 
estar  debidamente legalizados para aqueles que teñan a dita 
obriga). 
- Modelo 390 (declaración resumo anual IVE) dos tres últimos anos 
e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da 
declaración do Imposto sobre a Renta das Persoas Físicas) dos tres 
últimos anos. 
 

b.2) Empresarios e profesionais con tributación do IRPF mediante o 
método de estimación obxectiva. 
 -Libro rexistro de vendas e ingresos dos tres últimos anos e/ou 

modelo 100 (documento de ingreso ou devolución da declaración do 
Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas) dos últimos tres anos. 

  -Declaración responsable asinada polo representante legal que 
acredite que o libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe 
fiel da actividade económica da empresa. No caso de non dispor do 
libro de rexistro de vendas e ingresos, a declaración debe acreditar 
que o rendemento neto da actividade reflicte a imaxe fiel da 
actividade económica da empresa. 
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B) Solvencia técnica 
 
Para  acreditar a solvencia técnica o licitador deberá presentar os seguintes 
documentos: 
  
a) Relación dos principais servizos ou traballos no curso dos tres últimos anos 
relacionados co obxecto do contrato; nestes certificados indicaranse o importe, as 
datas e o destinatario, público ou privado, e precisarase se se realizaron segundo 
as regras polas que se rexe a profesión e se levaron normalmente a bo termo 
(cumplimentar o Anexo V ).  
 
Os servizos ou traballos efectuados acreditaranse mediante certificados 
expedidos ou visados por un único órgano competente cando o destinatario sexa 
unha entidade do sector público ou, por este, a falta de este certificado, mediante 
unha declaración do empresario; no seu caso, estes certificados comunicarallo 
directamente ó órgano de Contratación a autoridade competente. 
 
O importe total destes contratos xustificados deberá ser igual ou superior ó 
orzamento deste contrato, IVE incluído. 
 

� 3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO 
 
Pluralidade de criterios: si 
 
Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta de maior vantaxe 
económica atenderase ós seguintes criterios directamente vinculados ó obxecto 
do contrato: 

 
3.1. Enumeración dos criterios non avaliables media nte fórmulas (SOBRE B)  

Os criterios avaliables mediante xuízos de valor valoraranse cun máximo de 49 
puntos, de conformidade cos seguintes criterios: 

- Metodoloxía e execución dos traballos, ata un máximo de 34 puntos 
- Recursos técnicos que se utilizarán na execución do contrato, ata un máximo de 
10 puntos 
- Outras melloras, ata un máximo de 5 puntos 
 
3.1.1. Metodoloxía e execución dos traballos, ata u n máximo de 34 puntos. 
 
Valorase o deseño do programa de acordo os seguintes subcriterios: 
 
1. Organización, coordinación e dispoñibilidade do persoal, ata un máximo de 14 
puntos. 
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Valorarase a organización e coordinación en xeral dos traballos así como a 
coordinación e organización do persoal e as tarefas asignadas a cada un deles. 
 
2. Claridade e concreción na exposición da metodoloxía do plan estratéxico para 
a xestión das redes sociais, ata un máximo de 5 puntos. 
 
Valoraranse o plan estratéxico que se levará a cabo, a metodoloxía proposta 
deberá estar claramente detallada, planificada e deberá ser o suficientemente 
clara para a comprensión do seu contido. 
 
3. Cronograma no que se indiquen as fases nas que se desenvolverán os 
traballos, ata un máximo de 5 puntos. 
 
Valorarase un cronograma claramente detallado no que se reflexe a planificación 
e tempos de execución de cada unha das actividades de consultoría levadas a 
cabo ou para a xestión de cada unha das redes. 
 
3.1.2. Recursos técnicos que se utilizarán na execu ción do contrato, ata un 
máximo de 10 puntos. 
 
Valoraranse os recursos técnicos que se utilizarán para a correcta prestación do 
servizo. Para a súa valoración deberanse detallar e especificar as características 
dos mesmos. 
 
3.1.6. Outras melloras, ata un máximo de 5 puntos 
 
Valoraranse, entre outras, as seguintes melloras sen custo para a Deputación de 
Pontevedra: 
 
- Realización  e subministro de productos audiovisuais relacionados co obxecto do 
contrato, non incluidos nos PPT, tales como videos, podcast, infografías, 
animacións, presentación, etc.  
- Actuacións, campañas, iniciativas nas redes Sociais que melloren a 
presentación do servizo. 
- Outras melloras 
 
NOTA MOI IMPORTANTE : na documentación que se presente no sobre B non se 
poderá incluír ningún dato que permita intuír a proposta económica ofertada polo 
licitador. 
 
Toda referencia económica en relación ó servizo prestado ou relativa aos criterios 
de valoración automática presentarase única e exclusivamente no sobre C. 
 
O incumprimento deste precepto suporá a exclusión da oferta no proceso de 
licitación. 
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3.2. Enumeración dos criterios de valoración automá tica (SOBRE C)  
 
Nota importante : só se procederá á apertura e valoración das propostas do 
sobre C daquelas empresas que obtivesen unha ponderación dos criterios 
avaliables mediante xuízos de valor que superen os 30 puntos . 
 
Os criterios avaliables mediante fórmulas valoraranse cun máximo de 50 puntos 
de conformidade cos seguintes criterios: 
 
3.2.1. Prezo ofertado, ata un máximo de 51 puntos 
 
Este criterio valoraranse en función da fórmula establecida no Anexo III  
 
Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedasen excluídas 
unha vez realizado o exame da documentación administrativa contida no sobre A 
e a análise técnica da documentación contida no sobre B. 
 

� 4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Este sobre conterá os seguintes documentos: 
 
1.- Unha relación de todos os documentos incluidos neste sobre. 
 
2.- Declaración responsable suscrita pola persoa que firme a proposición, de 
acordo co modelo que se adxunta no Anexo II.  
 
3.- Compromiso do licitador de dedicar ou adscribir ao contrato os medios 
personais e materiais suficientes necesarios para a debida execución do mesmo, 
aos que se refire o artigo 64.2 do TRLCSP.  

 
Sen perxuicio de que a xustificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, 
antes da adxudicación do contrato. 
 
4.- As empresas extranxeiras presentarán unha declaración de someterse a 
xurisdicción dos xulgados e tribunais españoles de calquera orden, para todas as 
incidencias que de modo directo ou indirecto poidar xurdir do contrato, con 
renuncia, se é o caso ao foro xurisdiccional estranxeiro que poidera 
corresponderlle o licitador. En todo caso as empresas estranxeiras presentarán os 
seus documentos debidamente traducidos de forma oficial ao castelán ou galego. 
 
SOBRE B: DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE 
CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS  
 
Presentarase pechado e cos seguintes documentos: 
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O licitador deberá presentar a oferta técnica por escrito e en formato dixital. A 
oferta do licitador deberá estar paxinada e conter un índice detallado. O formato 
dixital deberá entregarse en soporte CD ou DVD, coa seguinte etiqueta: 
 

EMPRESA <nome da empresa licitadora> 

Nome do fichero Oferta_Técnica.doc 
Oferta_Técnica.pdf 

 
Durante o proceso de valoración das ofertas non se terán en conta aquelas que 
non presenten toda a documentación no formato dixital indicado anteriormente 
 
A exposición da oferta axustarase, como mínimo, e na mesma orde, ós diferentes 
apartados que a continuación se detallan (cláusula 8 do prego de prescricións 
técnicas): 
 
ÍNDICE 
 
1.- Proposta de metodoloxía de ececución dos traballos. 
 
Deberase acreditar un dominio conceptual, metodolóxico e técnico axeitado para 
a execución do contrato e reflectir a capacidade técnica para ofrecer un bo servizo 
para a consecución dos obxectivos marcados, diferenciando a metodoloxía para a 
creación do plan estratécixo xeral e específicos para a presenza en redes sociais 
e a metodoloxía para a xestión das distintas contas ou perfís en redes sociais 
existentes na actualidade. Neste senso, valorarase que se identifiquen as fases 
nas que se desenvolven os traballos, os seus filtros e os informes que se 
entregarán de modo ordenado no tempo, así como a organización do equipo de 
traballo, a coordinación e dispoñibilidade do persoal, os formatos e metodoloxías 
a utilizar para o trtamento do material, a metodoloxía de arquivo e organización do 
material. 
 
Deberase detallar o equipo de traballo asinado a execución do programa que 
como mínimo contará con (cumprimentar os Anexos VI e VII desde prego):  
 

� 1 Director Técnico: 
 
Realizará as función de dirección, planificación, control e supervisión do 
proxecto obxecto do contrato. O director contará con dous anos de 
experiencia acreditada en xestión de redes Sociais, función de dirección, 
planificación, control e supervisión de proxectos relacionados co obexcto 
do contrato. 
 

� 1 Consultor en redes sociales: 
 
 Realizará función de definición de estratexias corporativas, formulación do 
plan de acción e deseño dos indicadores de evaluación e control. O 
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consultor deberá contar con dous anos de experiencia en redes Sociais e 
en novas tecnoloxías. 
 

� 1 Community Manager: 
 
Realizará función de xestión en redes Sociais, optimización das contas, 
creación de Contidos, xestión de feedback e medición de resultados. O 
Community Manager deberá contar cun ano de experiencia en redes 
Sociais e novas tecnoloxías. 
 
Nota importante : o equipo humano deberá estar formado inicialmente 
polos compoñentes relacionados na oferta adxudicataria coa valoración 
previa da Deputación de Pontevedra. No obstante, poderán autorizarse 
cambios nesta composición sempre que: 
 

� Se presente unha xustificación escrita detallada e suficiente 
na que se explique o motivo do cambio. 

� Se presenten posibles candidatos cun perfil de cualificación 
igual ou superior ó da persoa a substituír. 

� O responsable por parte da Deputación de Pontevedra acepte 
a un dos candidatos propostos. 
 

Pola súa parte, se o adxudicatario que durante a execución do contrato 
propón o cambio dunha das persoas do equipo de traballo deberá facelo 
por escrito cun mes de antelación e expoñendo as razóns que obrigan á 
devandita proposta. 
 

2.- Exposición de recursos técnicos que se utilizarán na execución do contrato. 
 
3.- Outras melloras relacionadas co obxecto do contrato e propostas polo licitador. 
 
Poderanse ofertar, entre outras, as seguintes melloras sen custo para a 
Deputación de Pontevedra: 
 
- Realización  e subministro de productos audiovisuais relacionados co obxecto do 
contrato, non incluidos nos PPT, tales como videos, podcast, infografías, 
animacións, presentación, etc.  
- Actuacións, campañas, iniciativas nas redes Sociais que melloren a 
presentación do servizo. 
- Outras melloras 
 
4.- Deberase indicar a parte do contrato que o empresario ten eventualmente o 
propósito de subcontratar de conformidade co establecido na claúsula 15 do 
presente prego 
 
Ademais da relación mínima de documentación o licitador poderá presentar todos 
aqueles documentos que considere oportunos para a perfecta definición do 
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servizo, entendendo que, no caso de non indicarse un aspecto determinado, se 
cumpren os requisitos mínimos establecidos no prego. 
 
SOBRE C: DOCUMENTO CORRESPONDENTE Á VALORACIÓN DE 
CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS 
  
Presentarase pechado e co seguinte documento: 

 
Modelo de proposición seguindo o modelo determinado no Anexo IV do prego de 
condicións, asinado e selado. Este modelo conterá a oferta económica que se 
realice. 

 
Non se aceptarán aquelas propostas que conteñan omisións, erros ou riscaduras 
que impidan coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para 
considerar a oferta. Se algunha proposición non gardase concordancia coa 
documentación examinada e admitida, excedese do presuposto base de licitación, 
variase substancialmente o modelo establecido, comportase erro manifesto no 
importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que 
adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, poderá ser descartada 
pola Mesa de Contratación. 
 
Así mesmo, cando para a selección do contratista se atenda a unha pluralidade 
de criterios, incluirase neste sobre a documentación relativa a aqueles criterios 
avaliables de xeito automático mediante cifras ou porcentaxes por aplicación das 
fórmulas establecidas nos pregos. 
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ANEXO II. DECLARACIÓN RESPONSABLE (SOBRE A) 
 

Nota:  este modelo pode descargarse en formato .pdf para cubrir na área de descargas do seguiente enderezo web: 
http://www.depo.es/web/edepo/contratacion1  
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ANEXO III.- FORMULAS A APLICAR PARA A VALORACIÓN DO S CRITERIOS 
AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS (SOBRE C) 
 

A) Valoración do prezo ofertado, ata un máximo de 5 1 puntos 
 
Entenderase por ofertas admitidas todas aquelas que non quedaran excluídas 
unha vez realizan o exame da documentación administrativa contida no sobre A e 
a análise técnica da documentación contida no sobre B. 
 

• P: prezo de licitación 
• N: número de ofertas 
• O1, O2,….,On: valor das n ofertas, 

• ),....1,100( nix
P

B
bP

i
i == B1, B2,….,Bn: baixas absolutas (Bi=P-Oi, i=1,…., n), 

• b1, b2, ….., bn: baixas porcentuais con respecto a ),....1,100( nix
P

B
bP

i
i ==  

• bmax,bmin: baixas porcentuais máxima e mínima, 
• bm: baixa porcentual media  

 
• Vmax: máxima valoración posible 
• Wmax: máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas 
• Wi: valoración previa da oferta i-ésima entre 0 e Wmax, i=1, ….., n 
• Vi: valoración final da oferta i-ésima entre 0 e Vmax, i=1, ….., n 

 

Nota. Dado que as baixas negativas corresponderían a ofertas superiores ó prezo 
de licitación (e por tanto, non admisibles), suponse que as baixas bi son iguais ou 
maiores que cero. 
 

1. Valoración máxima inicial de acordo coas ofertas presentadas 

max
minmax

max
100

b-b
VW =

 
 

2. Valoración previa entre 0 e Wmax 
 

Unha puntuación inicial Wi da oferta i-ésima calcúlase por interpolación a 
intervalos do seguinte modo (ver figura 1): 
 

• Se mi bb ≤ (oferta entre o prezo de licitación –baixa nula– e a oferta media) 
entón a súa valoración é proporcional entre os valores   
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i
m

i b
b

W
W

10

8 max=
 

 

• Se bi>bm (baixa superior a baixa media) entón a súa valoración é 

proporcional entre 
10

8 maxW
 e Wmax 

( )
10

8

)(10

2 max

max

max W
bb

bb

W
W mi

m
i +−

−
=  

3. Valoración final entre 0 e Vmax 

En xeral as puntuacións iniciais anteriores resultan moi pequenas, sobre todo 
cando as ofertas son moi iguais. Polo tanto, as baixas non terían moito peso na 
adxudicación dos contratos ou concursos. Proponse unha alternativa de 
reescalado das variacións previas para trasladar as puntuacións ó intervalo [0, 
Vmax], sumando a cada valoración previa unha cantidade S quasi-proporcional á 
baixa: 

• Se 20max ≤b :  ( )
20

max
maxmax

b
WVS −=  

• Se 20max ≥b :  maxmax WVS −=  
 

A valoración final das ofertas obtense agora do modo seguinte: 

maxb

b
SWV

i
ii += , i =l,….., n 

Entendéndose que a puntuación máxima Vmax só se atende se a baixa máxima 
(bmax) é igual ou superior ó 20 % (figura 2). 
 
Nota. No caso particular en que todas as ofertas sexan iguais en prezo de 
licitación tense b1= b2= …..= bn = bm =bmax =0 polo que as valoracións anteriores non 
son válidas (se teñen divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas 
elas unha puntuación nula (Vi=0). Na práctica esta situación tamén se produce 
cando as baixas son todas moi pequenas aínda que non sexan exactamente cero. 
Por iso propomos dar unha puntuación nula a todas as ofertas sempre que  . 
 
4. Fórmula completa para a valoración de ofertas 

 1. Definición de Wmax : 

 

 2. Definición de S: 

max
minmax

max
100

V
bb

W
−=

( )6
max 10−≤b
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� Se 20max ≤b :  ( )
20

max
maxmax

b
WVS −= , 

� Se 20max ≥b  :  maxmax WVS −=  
 

 3. Valoración das ofertas cando bmax > . Para i=1,…..,n: 

� Se mi bb ≤  entón 

max

max

10

8

b

b
Sb

b

W
V

i
i

m
i += , 

� Se mi bb >  entón 
 

( ) ( )
max

max

max

max

10

8

10

2

b

b
S

W
bb

bb

W
V

i
mi

m
i ++−

−
=  

 4. Valoración das ofertas cando 6
max 10−≤b  

� Para li = ,…..,n: 0=iV  
 
PRESUNCIÓN DE OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU 
DESPROPORCIONADOS (BAIXA TEMERARIA)  
 
Para os efectos de consideración de presunción de ofertas con valores anormais 
ou desproporcionados considerarase que están incursas nesta situación aquelas 
cuxa porcentaxe de baixa exceda as porcentaxes que se sinalan a continuación, 
en función do número de empresas presentadas e admitidas a procedemento:  
 
- Unha oferta: será anormal se a súa baixa porcentual é superior ó 25% do prezo 
de licitación 
 
- Dúas ofertas: unha das ofertas será anormal se a súa baixa porcentual é 
superior á doutra en máis de 20 unidades 
 
- Tres ofertas: serán anormais aquelas que teñan baixas porcentuais superiores 
en máis de 10 unidades á media aritmética das baixas porcentuais das baixas 
admitidas. Con todo, excluirase para o cómputo da dita media a oferta coa baixa 
porcentual máis pequena cando sexa inferior en máis de 10 unidades a esa 
media. En calquera caso, consideraranse anormais todas as ofertas con baixas 
porcentuais superiores ó 25% do prezo de licitación 
 
- Catro ofertas ou máis: consideraranse temerarias aquelas ofertas con baixas 
porcentuais que sexan superiores en máis de 10 unidades á media  das baixas 
porcentuais das ofertas admitidas. No entanto, se entre elas existen baixas 
porcentuais inferiores en máis de 10 unidades a dita media, calcularase unha 
nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se 
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o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre 
as tres ofertas de menor contía (maior baixa porcentual) 
 

• n = 1: se b1 > 25, entón a oferta 1 (única) é temeraria 

• n = 2: supoñemos que 21 bb ≤ . Se 102 +> mbb  entón a oferta 2 é temeraria 

Obsérvese que a condición 102 +> mbb   equivale a 2012 +> bb  porque 

 ( )21
2

1
bbbm +=  

• n = 3: supoñemos que b1 ≤ b2  ≤ b3.  Sexa    definida como: 

 

 

= 

 

 

  
2

1 (b2 + b3) se b1 < bm - 10 

 

   bm en caso contrario 

 

Para i = 1,2,3, se  b1 >25 ou   b1 > + 10 a oferta i é temeraria 

• N ≥ 4: supoñemos que b1 ≤ b2  ≤ ….≤ bn. Se b1 < bm – 10 sexa 1 ≤ l  ≤ n tal 
que b1 ≤ b2  ≤ ….≤ b1 < bm – 10,    bl+1  ≥ bm – 10 

Definimos: 

 

 

= 

   ( )ml bb
n

++
−

+ ....
1

1
1  se 101 −< mbb   e   3−≤ nl  

    

   ( )nnn bbb ++ −− 12
3

1  se 101 −< mbb    e  3−> nl , bm si 101 −≥ mbb  

 

Para i = 1,2,……,n,  se   b1 > b*
m + 10 a oferta i é temeraria 

Cando a Mesa de Contratación presuma fundadamente que a proposición non se 
poida cumprir como consecuencia das baixas anormais ou desproporcionadas 
daráselle audiencia ó contratista por un prazo máximo de cinco días hábiles para 
que xustifique a valoración da oferta e precise as súas condicións, en particular no 
que se refire ó aforro que permita o procedemento de execución do contrato, ás 
solucións técnicas adoptadas e ás condicións excepcionalmente favorables de 
que dispoña para executar a prestación, á orixinalidade das prestacións 
propostas, ó respecto das disposicións relativas á protección do emprego e ás 
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condicións de traballo vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestación, ou a 
posible obtención dunha axuda do Estado. 
 
Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuízo dos técnicos, os 
licitadores presenten solucións técnicas ou un prazo de execución de imposible 
cumprimento. 
 
Se o órgano de Contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador 
e os informes mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode 
ser cumprida como consecuencia da inclusión de valores anormais ou 
desproporcionados, acordará a adxudicación provisional a favor da seguinte 
proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen 
clasificadas, que se estime pode ser cumprida a satisfacción da Administración e 
que non sexa considerada anormal ou desproporcionada. 
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ANEXO IV. MODELO DE PROPOSICIÓN (SOBRE C) 
 
Don......................................................................................, maior de idade, veciño 
de....................., con domicilio en ............................, titular do DNI.................., 
expedido en data.............., actuando en nome propio/ou en representación da 
empresa ........................................ (CIF núm. ...........................) e con domicilio en 
.................................., teléfono.................... segundo declaro responsablemente.  
 
Decatado do anuncio para adxudicar mediante procedemento aberto o contrato 
correspondente ó servizo (especificar denominación do servizo): 
 
Primeiro. Declaramos que na execución do contrato se cumprirán as obrigas 
derivadas das disposicións vixentes en materia de protección do emprego, 
condicións de traballo e prevención de riscos laborais. 
 
Segundo. Comprometémonos a prestar o servizo con estrita suxeición ós pregos 
de prescricións técnicas e condicións económico-administrativas, que aceptamos 
en todas as súas partes, coas seguintes condicións: 
 
- Prezo ofertado: 
 
Importe sen IVE:  …………………………………………..€ 
IVE (21%): …………………………………………..€ 
Importe IVE incluido: …………………………………………..€ 
 
 
 
 

……………………………………., ….. de …………………… de ……….. 

(Lugar, data, sinatura e selo do licitador) 
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ANEXO V. MODELO DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNIC A DE SERVIZOS OU TRABALLOS REALIZADOS 
POLA EMPRESA 

ACREDITACIÓN DA SOLVENCIA TÉCNICA E PROFESIONAL RES PECTO Á REALIZACIÓN  
DE SERVIZOS OU TRABALLOS  REALIZADOS POLA EMPRESA N OS  ÚLTIMOS TRES ANOS 

 
TÍTULO DO CONTRATO:……………………………………………………………………………………………………………………… 
Nº EXPEDIENTE …………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
D.ª/D. …………………………………………………………………………………, con DNI núm. …………………………………………….., 
en nome propio ou en representación da empresa ………………………………, con NIF/CIF núm. …………………………………… 
DECLARA que a relación dos servizos ou traballos análogos ó obxecto do presente contrato realizados nos últimos tres anos son os 
que se recollen na táboa seguinte:  
 

TÍTULO DO 
CONTRATO OBXECTO 

DATA  
IMPORTE DO  

ANO 2011 
IMPORTE DO 

ANO 2012 
IMPORTE DO 

ANO 2013 DESTINATARIO 
INICIO FIN 

        

        

        

        

        

        

        

   TOTAIS     

 
……………………………………., ….. de …………………… de ………..  

(Lugar, data, sinatura e selo do licitador)
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ANEXO VI. MODELO DE ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA TÉCNI CA RESPECTO OS MEDIOS HUMANOS (SOBRE 
B) 

 
ACREDITACIÓN DA SOLVENCIA TÉCNICA E PROFESIONAL 

RESPECTO Ó PERSOAL ADSCRITO PARA A EXECUCIÓN DO CON TRATO 
 
 

DENOMINACION DO CONTRATO:………………………………………………………………………………………………… 
Nº EXPEDIENTE: …………………………..……………………………………………………………………………… 
D.ª/D. ……………………………………………………………, con DNI núm. …………………………………………….., en 
nome propio ou en representación da empresa ………………………………………………………………….…….., con 
NIF/CIF núm. ………………………………………… DECLARA que se compromete a adscribir para a execución do 
contrato os medios humanos que  a continuación se relacionan:   
 

 

CATEGORÍA/POSTO NOME E APELIDOS TITULACIÓN 
DATA DE EXPEDICIÓN DO 

TÍTULO 
% DEDICACIÓN 
Ó CONTRATO 

PERSOAL 
PROPIO (SI/NON) 

EMPRESA 
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NOTA IMPORTANTE: o órgano de Contratación requirirá á oferta econó micamente máis vantaxosa, antes da 
adxudicación do contrato, que acredite a disposició n dos medios que se comprometeu dedicar ou adscribi r na 
execución do contrato. Estes compromisos adquiren o  carácter de obrigas esenciais do contrato . 
 
 

………………, ..….. de ………… de ………… 

(Lugar, data, sinatura e selo del licitador) 
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ANEXO VII. MODELO DE ACREDITACIÓN DA SOLVENCIA TÉCN ICA DA XUSTIFICACIÓN DA EXPERIENCIA 
LABORAL  (SOBRE B) 
 

XUSTIFICACIÓN DA EXPERIENCIA LABORAL ESIXIDA Ó PERS OAL ENCARGADO DA XESTIÓN DO PROGRAMA 
 

NOME E APELIDOS: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
DATA DE  NACEMENTO: …………………………..………………………………………………………………………………………………. 
TITULACIÓN: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
DATA DE EXPEDICIÓN DO TÍTULO: ……………………………………………………………………………………………………………… 
ANOS DE EXPERIENCIA: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

NOME DO CONTRATO(1) EMPRESA DATA DE 
INICIO 

DATA 
FINAL 

DURACIÓN DO  
CONTRATO  

 

FUNCIÓNS DESEMPEÑADAS NO CONTRATO RELACIONADAS 
COA  EXPERIENCIA QUE SE ACREDITA 

      

      

      

      

      

DURACIÓN TOTAL DOS CONTRATOS     

 
(1) Citaranse exclusivamente aqueles contratos nos que o persoal realizara as funcións que acrediten a experiencia na materia requirida na solvencia e ordenados do máis 

antigo o menos antigo segundo a data de inicio. 
 
 

……………………………………., ….. de …………………… de ……….. 
Asdo.: (nome e apelidos da persoa que acredite a experiencia) 

 
 


