
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DO 
PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DO PORTAL W EB DO 
SERVIZO DE RECOLLIDA DE RSU DA DEPUTACION PROVINCIA L DE OURENSE 
 
I.- OBXECTO, XUSTIFICACIÓN DAS NECESIDADES A SATISFACER  E CÓDIGO 
CPV. 
 De conformidade co disposto  nos artigos 22 e 86 do Texto Refundido da Lei de 
Contratos do Sector Público aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de 
novembro (en diante TRLCSP), o obxecto deste prego de cláusulas administrativas 
particulares é regula-la contratación do deseño, arquitectura, desenvolvemento e posta 
en marcha do portal web informativo e de xestión do servizo de recollida de R.S.U. da 
Área de Medio Ambiente da Deputación Provincial de Ourense.  

A contratación desta subministración ven xustificada pola necesidade de 
proporcionar información clara e ben estruturada dos diferentes datos en materia de 
xestión de residuos desta Deputación. 
  
 Código CPV: 72413000-8 
 
 II.- TRAMITACIÓN E PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN  
  A contratación do portal web do servizo de recollida de RSU da Deputación 
provincial de Ourense, realizarase mediante procedemento aberto (artigos 157 a 161 
do TRLCSP) e en trámite ordinario (artigos 109 e 110 do TRLCSP). 

  
III.- NATUREZA  

Este contrato cualifícase como contrato administrativo de subministración, de 
conformidade co disposto nos artigos 5.1, 9 e 19.1.a)  do TRLCSP. 
 
IV.- FINANCIAMENTO  

O prezo de adxudicación aboarase con cargo ó orzamento da Deputación para o 
exercicio 2015, existindo crédito axeitado e suficiente para o financiamento das 
obrigacións derivadas deste contrato, tal e como consta no expediente, na aplicación 
orzamentaria 2015/161.11/627.15  
 
V.-  TIPO DE LICITACIÓN  

O tipo de licitación, en aplicación do disposto no artigo 87 do TRLCSP, 
integrado pola suma dos importes do valor estimado do servizo (20.661,16 €) e do IVE 
aplicable (4.338,84€), importa un total de 25.000,00 € (IVE e demais tributos 
incluídos). 
 
VI.- PRAZOS E PENALIDADES.  
 O prazo de execución do contrato é de 18 semanas a contar desde a súa 
formalización en documento administrativo. 
 Se o adxudicatario incorrese en demora na realización da prestación 
contratada, a Deputación poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou 
pola imposición das penalidades por demora previstas na lexislación vixente, de 
conformidade co disposto nos artigos 212 e 213 do TRLCSP.  
 A resolución do contrato acordarase, se é o caso, de conformidade co disposto 
nos artigos 211 e 223.e) do TRLCSP, determinando a obriga do contratista de 
indemniza-los danos e perdas causados á administración, de conformidade co 



disposto no artigo 225.4 do TRLCSP, indemnización que se fará efectiva, en primeiro 
termo, sobre a garantía definitiva constituída, sen prexuízo da subsistencia da 
responsabilidade do contratista respecto do importe que exceda da garantía incautada.  
 Se a Deputación optase pola imposición de penalidades por demora e sen 
prexuízo da efectividade destas mediante dedución nos documentos de pago 
correspondentes ou sobre a garantía constituída, o contratista deberá indemniza-los 
danos e perdas irrogados á administración como consecuencia do atraso culpable, 
debendo acorda-la administración a ampliación do prazo de execución, na medida que 
se estime necesaria para a terminación do contrato, todo isto de conformidade co 
disposto nos artigos 98 e 99 do Regulamento xeral da Lei de contratos das 
administracións públicas, aprobado por RD 1098/2001, do 12 de outubro (en diante 
RXLCAP). 
 Se o atraso fose producido por motivos non imputables ó contratista e se este 
se comprometese a executa-la prestación con prórroga do prazo, deberá ser acordada 
esta prórroga pola administración, nos termos do artigo 213.2 do TRLCSP. 
 
VII.- GARANTÍA PROVISIONAL  

Non se esixe garantía provisional, tendo en conta o seu carácter potestativo ó 
amparo do disposto no artigo 103.1 do TRLCSP. 
 
VIII.- GARANTÍA DEFINITIVA  

 O importe da garantía definitiva a constituír polo adxudicatario en calquera das 
modalidades previstas no artigo 96.1 do TRLCSP, será do 5% (IVE excluído) do prezo 
de adxudicación. 
 En todo caso, axustarase ó disposto nos artigos 55 e seguintes do RXLCAP, así 
como ós modelos que figuran nos anexos do expresado regulamento. 
 Dita garantía constituirase no prazo de 10 días hábiles contados desde o seguinte 
ó da recepción do requirimento efectuado polo órgano de contratación con dito fin. En 
caso de demora presumirase que o licitador retirou a súa oferta e procederase con 
arranxo ó disposto no artigo 151.2 do TRLCSP. 
 
IX.- CONDICIÓNS DOS LICITADORES  

 Poderán participar na licitación as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou 
estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar, acrediten a súa solvencia 
económico-financeira e técnica ou profesional, non se atopen incursas en ningunha das 
causas de prohibición para contratar co sector público do artigo 60 do TRLCSP e 
dispoñan da habilitación empresarial ou profesional necesaria para a execución da 
prestación que constitúe o obxecto deste contrato (artigo 54. do TRLCSP). 
 
X.- DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR  

 As proposicións serán secretas e presentaranse en dous sobres pechados ou 
libros separados e firmados polos licitadores ou persoa que os represente: 

 
SOBRE NÚM. 1. Levará a mención “Documentación administrativa do procedemento 
aberto para a contratación do portal web do servizo de recollida  de RSU da 
Deputación provincial de Ourense”, presentada por..........» coa firma do licitador ou 
persoa que o represente e indicación do nome, apelidos ou razón social da empresa. O 
sobre deberá conter (SEGUNDO MODELO INCLUIDO COMO ANEXO I DESTE 
PREGO) e consonte co disposto no artigo 146 do TRLCSP, unha declaración xurada do 



licitador indicativa de dispor da capacidade de obrar e da habilitación empresarial 
necesaria para a execución do contrato, de non atoparse incurso en prohibición de 
contratar do artigo 60 do TRLCSP con indicación expresa de atoparse o corrente no 
cumprimento das obrigas tributarias e coa seguridade social e de dispor da solvencia 
económico financeira e técnica esixidas para participar nesta licitación. 
 
SOBRE NÚM. 2. Figurará nel a seguinte inscrición: "Proposición económica do 
procedemento aberto para a contratación do portal web do servizo de recollida de RSU 
da Deputación provincial de Ourense”. Indicará, así mesmo, a empresa licitadora e 
incluirá os seguintes documentos: 
 
1.- A PLICA consonte co seguinte modelo: 
«D./D.ª..., con domicilio en..., rúa..., núm. ... con DNI núm. ..., maior de idade, en nome 
propio (ou en representación da empresa..., con domicilio en..., rúa... núm. ...), unha vez 
coñecidas as condicións esixidas para optar ó procedemento para a contratación do 
portal web do servizo de recollida de RSU da Deputación provincial de Ourense, 
comprométese a realizalas con suxeición ós pregos de cláusulas administrativas 
particulares e de prescricións técnicas particulares polo importe total de .... € (IVE, e 
demais tributos incluídos), correspondendo ó importe neto a cantidade de …. € e ó IVE 
aplicable a cantidade de ….. €, ofertando un prazo de garantía (mínimo 1 ano) de .... 
ano/s e un prazo de mantemento gratuíto (mínimo de 1 ano) de …..ano/s. 
Lugar data e sinatura. 
 
2.- No seu caso, compromiso de MELLORA consonte co seguinte modelo: 
 
«D./D.ª..., con domicilio en..., rúa..., núm. ... con DNI núm. ..., maior de idade, en nome 
propio (ou en representación da empresa..., con domicilio en..., rúa... núm. ...), unha vez 
coñecidas as condicións esixidas para optar ó procedemento para a contratación do 
portal web do servizo de recollida de RSU da Deputación provincial de Ourense, 
comprométese a realizalas con suxeición ós pregos de cláusulas administrativas 
particulares e de prescricións técnicas particulares, comprometéndose á subministración 
do portal de xeito que poida ser visualizado nos idiomas español, galego e inglés 
normativos de referencia.” 
Lugar data e sinatura. 
 
 
3.- Unha MEMORIA (asinada polo licitador) descritiva das prestacións a realizar en 
execución do contrato, debendo acreditar o cumprimento das prescricións técnicas 
particulares desta convocatoria. 

 
 Os sobres presentaranse pechados no rexistro xeral da deputación e poderán 

estar lacrados ou precintados. Poderán igualmente enviarse por correo nas condicións 
previstas no artigo 80.4 do RGLCAP. 

 A presentación das proposicións determina a aceptación incondicional polos 
licitadores do contido da totalidade das cláusulas deste prego e do prego de prescricións 
técnicas, conforme ó artigo 145.1 do TRLCSP. 
 Este prego de cláusulas administrativas particulares forma parte do expediente de 
contratación que comprende ademais: 
      -         A autorización do gasto. 



- O xustificante de dispoñibilidade do crédito, debidamente intervido e 
- O prego de prescricións técnicas particulares. 
 O expediente será aprobado polo órgano de contratación competente e 

comprenderá tamén a aprobación do gasto, conforme ó artigo 110.1 do TRLCSP 
previamente á apertura do procedemento de licitación e adxudicación. 
 Non admitirase a presentación de ofertas alternativas nin de variantes respecto 
das determinacións técnicas e bases aprobadas. 
 
XI.- MESA DE CONTRATACIÓN  

A mesa de contratación estará integrada ou constituída do seguinte xeito: 
- Presidente: o vicepresidente da Corporación, D. Rosendo Luís Fernández 

Fernández ou membro ou funcionario desta en quen delegue. 
- Vogais: o vicesecretario, D. Juan Marquina Fuentes, a Interventora, D.ª 

Mónica Legaspi Díaz e o Xefe da Sección de Residuos e Enerxía, D. Miguel Reza Paz. 
- Secretario: o xefe do Servizo provincial de Investimentos, Subvencións e 

Patrimonio, D. Javier Martínez de Anta. 
 
XII.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E SOLICITUDES DE INFO RMACIÓN. 
 A presentación da documentación realizarase no rexistro xeral da Deputación 
Provincial de Ourense en días e horas de oficina, ata as 14 horas do décimo quinto 
(15º) día natural seguinte ó da publicación do anuncio de licitación Diario Oficial de 
Galicia. O anuncio de licitación publicarase igualmente no BOP de Ourense e as bases 
íntegras no perfil do contratante (www.depourense.es). Se o último día do prazo de 
presentación da documentación coincidise en sábado ou festivo, entenderase 
prorrogado dito prazo ó primeiro día hábil seguinte. A documentación poderá 
igualmente remitirse por correo, nas condicións previstas no artigo 80.4 do RGLCAP. 
 Os licitadores poderán solicitar do órgano de contratación, dentro dos cinco 
primeiros días do prazo de presentación de proposicións e documentación, canta 
información adicional e documentación complementaria estimen necesaria para a 
presentación das súas ofertas, debendo serlles facilitada ó menos con seis días de 
antelación á finalización do prazo de presentación de ofertas (artigo 92.1 do RGLCAP, 
en relación co artigo 158.2 do TRLCSP). 
 
XIII.- CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XERAL E APERTURA DE 
PROPOSICIÓNS 
 O acto licitatorio desenvolverase, de conformidade co disposto nos artigos 81 a 
84 do RGLCAP, nos termos seguintes: 
 O día seguinte hábil (excepto sábados), a aquel no que finalice o prazo de 
presentación de proposicións, constituirase a mesa de contratación para a cualificación 
dos documentos presentados en tempo e forma no sobre núm. 1, formalizándose a acta 
correspondente. Se non existisen deficiencias que subsanar, a apertura do sobre núm. 2, 
efectuarase o mesmo día, ás 12:00 horas, na salón de comisións do Pazo Provincial. 
 Noutro caso, a mesa de contratación, se observase defectos ou omisións 
emendables na documentación presentada, comunicarao verbalmente ós interesados. 
Sen prexuízo do anterior, as circunstancias deberán ser públicas a través de anuncios do 
órgano de contratación, concedéndose un prazo non superior a tres días hábiles para a 
corrección ou rectificación dos defectos ou omisións ante a mesa de contratación, 
procedéndose á apertura en acto público do sobre núm. 2, o quinto día hábil posterior 



(excepto sábados ) ó do vencemento do prazo de presentación de proposicións, ás 12,00 
horas, no salón de comisións do Pazo Provincial. 
 No suposto de envío de documentación por correo que faga imposible a 
cualificación da documentación e a apertura de proposicións nas datas sinaladas, o 
secretario da mesa de contratación comunicará ós licitadores, á maior brevidade posible, 
as novas datas fixadas para tales actos. 
 
XIV.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN 
 Os criterios a considerar para adxudicación deste expediente son os que 
seguidamente se especifican:  
 

1) Prezo ofertado , de 0 a 7 puntos , outorgándose 7 puntos ó licitador que oferte 
o prezo mais económico, e os demais, a puntuación que corresponda segundo 
resulte da aplicación da seguinte regra de proporción directa -considerándose, a 
estes efectos, a porcentaxe de baixa verbo do tipo de licitación- : 

 
 

Puntuación licitador A =  Baixa (%) ofertada por A x 7 puntos 
                                                         Maior baixa (%) ofertada 

 
2) Prazo de garantía (mínimo establecido un ano), de 0 a 1 punto , a razón de 

0,25 puntos  por cada ano de incremento respecto do citado prazo, sen 
consideración de fraccións. 

3) Mantemento gratuíto (mínimo establecido un ano), de 0 a 1 punto , a razón de 
0,25 puntos  por cada ano de incremento respecto do citado prazo, sen 
consideración de fraccións. 

4) Polo compromiso de visualizacion do portal web e n inglés  normativo a 
maiores dos idiomas esixidos no prego (galego e español), 1 punto.   

 
XV.- PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN E ADXUDICACIÓN DO CON TRATO 
 A mesa de contratación, previa solicitude e análise, no seu caso, dos informes, 
técnicos ou xurídicos, que estime pertinentes relacionados co obxecto do contrato, 
presentará as proposicións co acta correspondente e a proposta que estime pertinente ó 
órgano de contratación para a adxudicación do contrato. 
 Vista a proposta da mesa, o órgano de contratación clasificará as ofertas 
presentadas e admisibles por orden decrecente de cualificación, en atención ós criterios 
de adxudicación e requirirá ó licitador que presente a oferta economicamente máis 
vantaxosa para a deputación, para que dentro dos dez días hábiles seguintes ó da 
recepción de dito requirimento aporte a seguinte documentación: 
1.  Aquela que acredite a personalidade do empresario, mediante NIF ou documento que 
o substitúa. A capacidade de obrar das persoas xurídicas acreditarase, ben mediante a 
escritura de constitución e de modificación, no seu caso, inscritas no Rexistro Mercantil, 
ben mediante escritura ou documento de constitución, modificación, estatutos ou acto 
fundacional, inscrito, no seu caso, no correspondente Rexistro Oficial. 
      Os que acudan á licitación na representación doutro, así como nos casos nos que o 
licitador sexa unha sociedade ou persoa xurídica, deberán achegar tamén escritura de 
poder para o efecto, validada polo secretario da Deputación, ou polos servizos xurídicos 
desta, e acredita-la súa personalidade mediante o NIF. 



2. Xustificación da solvencia económico-financeira, mediante a presentación dun informe 
evacuado por unha entidade financeira, de conformidade co disposto no artigo 75 a) do 
TRLCSP. 
3. Xustificante da solvencia técnica, mediante a presentación dunha relación dos 
principais traballos similares realizados nos últimos tres anos incluíndo importe, datas 
e destinatario, público ou privado, acompañada de certificados de boa execución para 
as máis importantes, de conformidade co disposto no artigo 77.1.a) do TRLCSP. 
4. Certificacións acreditativas de atoparse ó corrente no cumprimento das obrigacións 
tributarias e coa Seguridade Social impostas pola lexislación vixente. 
5.   Resgardo acreditativo de constitución da garantía definitiva. 
6.  Acreditación de dispor das certificacións de calidade ISO 9001 e ISO 14000 ou 
documentos equivalentes. 
7. Para as empresas estranxeiras, declaración expresa de sometemento á xurisdición 
dos xulgados e tribunais españois de calquera orden, para tódalas incidencias que de 
xeito directo ou indirecto puidesen derivarse deste contrato, con renuncia ó foro 
xurisdicional estranxeiro que puidese corresponderlles. 
 Toda a documentación achegarase en orixinal ou fotocopia debidamente 
compulsada.  
 De non cumprimentarse dito requirimento en tempo e forma, entenderase que a 
oferta foi retirada, recabándose a documentación indicada do seguinte licitador de 
conformidade co orden de clasificación das ofertas. 
 Cumprido o requirimento e no prazo máximo de cinco días hábiles, o órgano de 
contratación ditará resolución motivada adxudicando o contrato, sen que poida 
declararse deserto o expediente cando exista algunha oferta admisible (articulo 151.3 do 
TRLCSP). 
 Non obstante o anterior e antes da adxudicación, o órgano de contratación 
poderá, mediante resolución motivada, renunciar á celebración do contrato ou desistir do 
procedemento, nos termos regulados no artigo 155 do TRLCSP. 
 A adxudicación será notificada ós licitadores e publicada no perfil do contratante 
(http.www.depourense.es). 
 
XVI.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO  
 A formalización do contrato, en documento administrativo e, no seu caso, en 
escritura pública, materializarase dentro do prazo de 15 días hábiles contados dende o 
seguinte o da recepción da notificación polos licitadores do acordo de adxudicación. De 
conformidade co disposto no artigo 154 do TRLCSP, a formalización publicarase, en todo 
caso, no perfil do contratante. 
 
XVII.- RESPONSABLE DO CONTRATO  
 De conformidade co disposto no artigo 52 do TRLCSP, o Xefe da Sección de 
Residuos e Enerxía ostentara a condición de responsable do contrato- xefe de proxecto, 
con funcións de supervisión da correcta execución da prestación. As instrucións ditadas 
en interpretación do contrato por dito responsable, serán vinculantes para o 
adxudicatario. 
XVIII.- EXECUCIÓN DO CONTRATO, CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN E 

SUBCONTRATACIÓN  
 Sen prexuízo do disposto na cláusula anterior, o contrato executarase con estrita 
suxeición ó disposto neste prego e nas prescricións técnicas que serven de base ó 
contrato e nos artigos 292 a 300, ámbolos dous inclusive, do TRLCSP. 



 Para os efectos do disposto no artigo 118 do TRLCSP, non se establecen 
condicións especiais de execución deste contrato.  
 O adxudicatario poderá subcontratar con terceiros a realización parcial da 
subministración, de conformidade co disposto no artigo 227 do TRLCSP. 
 
 
XIX.- PAGOS E REVISIÓN DE PREZOS. 
 O pago realizarase con suxeición ó disposto no artigo 216.4 do TRLCSP e 
concordantes do RGLCAP, contra da factura expedida polo adxudicatario, e previa a 
conformidade do responsable do contrato, logo de completada a prestación. 
 O presente contrato non está suxeito a revisión de prezos 
 
XX.- INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN E RESOLUCI ÓN DO 
CONTRATO 
  Son facultades do órgano de contratación a interpretación, modificación, 
suspensión e resolución do contrato, de conformidade cos artigos 105 a 108, 210 e 211, 
219 e 220, 223 a 225, 296, 299 e 300 do TRLCSP.  
  
XXI.- RECEPCIÓN DO SERVIZO, LIQUIDACIÓN, PRAZO DE GARANTÍ A E 
PENALIDADES POR EXECUCIÓN DEFECTUOSA  
 Rematada a vixencia do contrato, procederase a verificar a correcta execución del 
con presenza do contratista e do responsable do contrato, que actuará en representación 
da deputación, estendéndose a correspondente acta. 
 No suposto de que o servizo se atope executado correctamente, redactarase acta 
positiva tendo por recibida a prestación, comezando a computarse dende a data de 
levantamento da dita acta o prazo de garantía, que será de 1 ano, salvo que o 
adxudicatario oferte un prazo superior. 
 Se o contrato non se atopase en estado de ser recibido, deixarase constancia 
no acta dos defectos advertidos e das instrucións ditadas e do prazo concedido para a 
corrección daqueles. Transcorrido o dito prazo, se persisten as deficiencias, poderá 
opta-la Deputación entre a resolución do contrato ou a concesión dun novo prazo de 
corrección con aplicación dunha penalidade polo importe do 3% da contía do contrato, 
IVE excluído. Todo isto é ó abeiro do disposto no artigo 222, en relación co artigo 
212.1 do TRLCSP. 
 
XXII.- GASTOS 

O adxudicatario quedará obrigado a paga-lo importe dos gastos de publicidade 
da licitación ata o importe máximo de 1.500,00 € e de cantos outros gastos se deriven 
dos trámites de preparación, adxudicación, formalización e execución do contrato, 
incluídos todo xénero de tributos e prezos públicos estatais, autonómicos ou locais. 

 
XXIII.- CÓMPUTO DE PRAZOS 

Conforme co disposto na DA 12ª do TRLCSP, tódolos prazos que se sinalen en 
días enténdense naturais, a non ser que expresamente se faga constar que se trata de 
días hábiles. 

 



XXIV.- RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA  
 O contratista será responsable das consecuencias negativas que da execución 
inadecuada do contrato poidan derivarse tanto para a administración como para 
terceiros, nos termos previstos nos artigos 214 e concordantes do TRLCSP. 
 
XXV.- NORMATIVA APLICABLE E FORO XURISDICCIONAL  
 En todo o non previsto neste prego rexerá, en canto á preparación, 
adxudicación efectos e extinción do contrato, o disposto no TRLCSP e nas súas 
disposicións de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas 
de dereito administrativo e no seu defecto as normas de dereito privado (artigo 19.2 do 
TRLCSP). 
 As controversias que puidesen xurdir entre as partes no ámbito deste contrato, 
tramitaranse de se-lo caso, ante a xurisdición contencioso-administrativa (artigo 21.1 do 
TRLCSP), con sometemento expreso das partes ó foro do domicilio da deputación. 
 
XXVI.- EXPOSICIÓN Ó PÚBLICO DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN E 
RECURSOS PROCEDENTES  
 O expediente de contratación no que se integra este prego foi aprobado pola 
Presidencia Provincial mediante Decreto do día da data e queda depositado no 
Servizo de Contratación, para que durante o prazo de presentación de documentación 
e proposicións, os licitadores e demais interesados, poidan examinalo e formular, se é 
o caso, as observacións e reclamacións que estimen oportunas. A presentación de 
reclamacións non producirá, per se, efectos suspensivos sobre a tramitación do 
expediente. 

Sen prexuízo de calesquera outros recursos que se estimen procedentes, os 
pregos de condicións, os anuncios de licitación e os demáis documentos contractuais 
que establezan as condicións que haxan de rexer a licitación, serán susceptibles de 
recurso potestativo de reposición ante a presidencia da deputación no prazo dun mes 
e alternativamente de recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do 
contencioso-administrativo de Ourense no prazo de dous meses, contados ambos 
prazos desde o día seguinte ó da publicación dos anuncios de licitación ou, no seu 
caso, da última publicación (se non fosen simultáneos). 

En calquera caso, a presentación de reclamacións e a interposición de 
recursos non producirá, per se, efectos suspensivos sobre a tramitación do 
expediente. 
 

Ourense, 7 de abril de 2015.  
O PRESIDENTE, 

 
 
Dilixencia: examinado o presente prego de condicións, estímase conforme a dereito. 

Ourense, 7 de abril de 2015. 
O VICESECRETARIO, 

 
 
 
Dilixencia: examinado o presente prego de condicións, informase favorablemente. 

Ourense, 7 de abril de 2015. 
A INTERVENTORA, 



PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARTICULARES DO PROC EDEMENTO 
ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DO PORTAL WEB DO SERVIZO  DE 
RECOLLIDA DE RSU DA DEPUTACION PROVINCIAL DE OURENS E. 
  
1. OBXECTO E ORZAMENTO MÁXIMO DE LICITACIÓN DO CONTRAT O 

 
O alcance do contrato inclúe o deseño, arquitectura, desenvolvemento e posta en 
marcha do portal web informativo e de xestión do servizo de recollida de R.S.U. da 
Área de Medio Ambiente da Deputación Provincial de Ourense. 
 
O orzamento máximo previsto para este contrato ascende a vinte e cinco mil euros 
(25.000,00 €, 21% IVE incluído) . O orzamento ofertado referirase á totalidade das 
prestacións incluídas no obxecto deste contrato. 
 
O obxectivo do proxecto é o deseño, arquitectura, maquetación e carga de contidos 
dun portal web da sección de Residuos e Enerxía (Servizo de Augas e Medio 
Ambiente-Deputación Provincial de Ourense). O obxectivo do portal é o de 
proporcionar información clara e ben estruturada dos diferentes datos en materia de 
xestión de residuos que esta Deputación xestiona, tales como infraestruturas, medios, 
proxectos realizados, datos de recollida e aqueles nos que o desenvolvemento deste 
proxecto se decida; en definitiva unha plataforma de xestión de contidos centralizados 
cun conxunto de ferramentas que facilitan de forma sinxela e dinámica o acceso dos 
usuarios ás informacións expostas. 
 

2. SERVIZOS PRESTADOS 
 
Na actualidade, a Deputación Provincial de Ourense xestiona, en réxime de 
competencia delegada, o servizo intermunicipal de recollida de r.s.u. en diferentes 
puntos da xeografía ourensá e con diferente frecuencia. A maiores xestiona os 
servizos complementarios intermunicipais delegados de recollida de selectiva e xestión 
de puntos limpos, e servizos supramunicipais de transferencia de r.s.u. e de lavado de 
contedores. 
 
O servizo intermunicipal de recollida de residuos sólidos urbanos inclúe: 
 

1. Recollida integral de residuos sólidos urbanos, regulado polo convenio marco de 
cooperación entre a Deputación e os 50 concellos adheridos da provincia para a 
prestación en réxime de competencia delegada do servizo da recollida de 
residuos sólidos urbanos. 

 



 
 

2. Recollida de bolsa amárela ou fracción de envases lixeiros, regulado polo 
convenio de cooperación cos 22 concellos (a maiores dos incluídos en 1) 
adheridos para a recollida da fracción de Envases Lixeiros, consonte ó Convenio 
marco Xunta de Galicia-Ecoembes para a recollida selectiva e reciclaxe de 
residuos procedentes de envases. 

 

 
 
 
 
 

3. Recollida de papel-cartón, regulado polo convenio de cooperación cos 7 
concellos (a maiores dos incluídos en 1) adheridos para a recollida da fracción 
Papel-Cartón, consonte ó Convenio marco Xunta de Galicia-Ecoembes para a 
recollida selectiva de papel e cartón. 

 



 
 

4. Recollida de vidro regulado polo convenio de cooperación cos 13 concellos (a 
maiores dos incluídos en 1) adheridos para a recollida da fracción Vidro, segundo 
Convenio Marco Xunta de Galicia-Ecovidrio. 

 

 
 

5. Servizo de Puntos Limpos: Prestación, en réxime de competencia delegada, do 
servizo intermunicipal de punto limpo, (a maiores dos incluídos no apartado 1) 
temos: 

- Punto limpo de Verín: Mancomunidade de municipios da Comarca de Verín 
(Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oimbra, Verín e Vilar de Vos) 

- Punto limpo da Gudiña: Manconunidade de Conso-Frieiras (A Gudiña, Riós 
Vilariño de Conso), Concello de Viana  do Bolo e Concello da Mezquita 

6. Servizo provincial de lavado de contedores, regulado pola Ordenanza do servicio 
provincial de lavacontedores de residuos sólidos urbanos 

 
 
O servizo supraprovincial de transferencia de residuos sólidos urbanos inclúe a xestión 
e explotación de 11 plantas de transferencia de r.s.u. Estas se localizan en O 



Carballiño, Xinzo de Limia, Baixa Limia, Navea-Bibei, Santa Águeda, Verín, Conso-
Frieiras, Maceda, Viana do Bolo, Celanova e Beade. 
 
Dentro do servizo intermunicipal de r.s.u. xestiónanse, en réxime de competencia 
delegada, catorce puntos limpos repartidos por toda a provincia. Os catorce puntos 
limpos localízanse na A Gudiña, Xinzo de Limia, Calvos de Randín, Muíños, A Peroxa, 
A Pobra de Trives, Verín, A Rúa, Carballiño, Pereiro de Aguiar, San Cibrao das Viñas, 
Vilamartín de Valdeorras, Bande e Castro Caldelas. 
 
Os medios dos que dispoñemos no servizo intermunicipal e supramunicipal son: 
 
� Traballadores: Equipos de recollida intermunicipal, equipos de lavacontedores, 

equipos de transferencia e puntos limpos, equipos de recollida selectiva e 
equipos correturnos. 

� Medios: Contedores de fracción resto (1100 l, 800 l, 360 l, 260 l, 120 l), 
contedores de envases lixeiros (800 l e 1100 l), contedores de papel-cartón, 
contedores de vidro, vehículos recolectores, vehículos portacontedores, cabeza 
tractora con remolques portacontedores con equipo de gancho, puntos limpos 
móbis, vehículos lavacontedores, furgóns e turismos. 

� Instalacións: plantas de transferencia de r.s.u., puntos limpos cos seus 
correspondentes contedores. 

� Naves de almacenamento de equipos: Xinzo de Limia, A Pobra de Trives, 
Muíños, A Peroxa e Vilamartín de Valdeorras. 

 

3. ESPECIFICACIÓNS OBRIGATORIAS 
 
O adxudicatario deste procedemento elaborará un portal web interactivo que 
pretenderá ser unha plataforma virtual de información detallada de tódolos datos do 
servizo de recollida de residuos sólidos urbanos dende a súa creación. Este portal se 
sumará ós obxectivos marcados no Plan Provincial da Rede de Municipios Ourensáns 
cara a Sostenibilidade, ofrecendo un espazo de información para as representacións 
políticas, os técnicos das administracións e os habitantes da provincia de Ourense. 
Neste senso, as características mínimas que deberá cubrir este portal son as 
seguintes: 
 

� O portal poderá ser visualizado en galego e castelán (cumprindo a normativa 
de linguaxe da comunidade autónoma de Galicia) e baixo o cumprimento de 
criterios de igualdade. Asemade, a súa estética deberá rexerse estritamente ós 
criterios recollidos no “Manual básico de imaxe corporativa” da Deputación de 
Provincial de Ourense. 

 
� O portal deberá ter capacidade para representar, tratar e albergar toda 

información aportada en datos e en puntos xeográficos (recomendacións: APi 



de google, PostGIS en caso de empregar PostgreSQL...), como tamén dispor 
dun visor de acceso ós usuarios. 

� O portal debe ser dinámico e disporá dunha parte de acceso privado para 
acceso único dos técnicos do servizo de Augas e Medio Ambiente mediante 
unha clave de acceso. Para elo, se deberá empregar un servidor de datos para 
almacenar. 

� É necesario determinar claramente a linguaxe de programación. 
� O sistema operativo sobre o que se aloxará será ou ben Windows, Linux ou 

ben multiplataforma, sendo preferiblemente este último o desexado. 
� O portal deberá dispor dun servidor de base de datos Oracle, e se aloxará no 

servidor web que determine o servizo de Administración Electrónica desta 
Deputación, en base á configuración existente no momento da súa instalación. 
Na actualidade o servidor está implementado cos seguintes servizos: 

 
a) Sistema operativo: Red Hat Enterprise Linux Server release 7.0 (Maipo) 
b) Servidor Web: Apache/2.4.6 (Red Hat) 
c) Linguaxe Programación: PHP versión 5.4.16-21 
d) Base de Datos: Oracle Database 11g 11.2.0.3.0 64bit Production 

 
� O portal será compatible cos navegadores actuais (Firefox, Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Safari…) para todos os usuarios externos, 
administradores, mantemento, etc., ofrecendo unha liña interfaz adaptable 
(responsive), de maneira que se poida navegar perfectamente en tódolos 
dispositivos móbiles. 

� As bases de datos que sustenten o portal deberá estar organizada de tal forma 
que sexa posible realizar copias de seguridade e recuperacións dos contidos. 

� O portal terá a capacidade de xerar para os técnicos da Sección de Residuos e 
Enerxía un mapa web de forma automática e estatísticas de tódalas súas 
seccións e de maneira conxunta. 

� En canto a transferencia tecnolóxica, a documentación xerada durante a 
execución do portal será propiedade exclusiva desta Deputación sen que o 
adxudicatario poda conservala, nin obter copia da mesma ou facilitala a 
terceiros sen a expresa autorización desta Deputación. 

 
 

4. FASES DO PROXECTO 
 
Para a execución do proxecto establécense as seguintes fases de actuación: 
 

� Definición de contidos 
� Maquetación e programación do portal 
� Formación e posta en marcha 

 



A continuación detállanse cada una delas: 
 
4.1. Fase I: Definición de contidos 

 
Para a definición da estrutura do portal e debido a cantidade de información existente 
na Deputación Provincial de Ourense en materia de xestión de residuos, é obrigatorio 
a realización en tres sesións de definición dos contidos do portal. Nestas sesións 
realizadas coa sección de Residuos e Enerxía, se analizará a información existente e 
se decidirá a que aparecerá no portal así como a estrutura da mesma. 
 
Unha vez definida a información, o equipo de deseño realizará un boceto ca 
estruturación e deseño da información. 
 

� Estrutura da páxina principal do portal 
� Navegabilidade 
� Presentación da información, páxinas de contido 
� Colores e/ou logos 

 
Todo estes traballos se entregaran en forma de bocetos en photoshop do resultado 
final do deseño para a súa validación por parte da sección de Residuos e Enerxía. 
Unha vez decidido o contido, a estrutura e deseño do portal, realizarase un documento 
base para comezar a incorporar contidos ó portal. 
 
Nesta fase inclúese tódolos desprazamentos que ten obriga de realizar o adxudicatario 
para agrupar información fotográfica e xeográfica de todo o servizo en canto a 
infraestruturas e medios. 
 
4.2. Fase II: Maquetación e programación do portal 

 
O adxudicatario, para o desenvolvemento do entorno gráfico, realizará a plantilla CSS 
que dé resposta ó boceto gráfico aprobado pola sección de Residuos e Enerxía. 
 
O adxudicatario ten que elixir unha programación do portal en php contra un xestor de 
base datos Oracle. Existirá un backend onde o administrador poderá modificar os 
contidos públicos sen necesidade de xerar programación na páxina. 
 
Para o correcto desenvolvemento do programa, albergarase de maneira temporal o 
portal nun servidor propio desta Deputación de desenvolvemento do adxudicatario con 
acceso restrinxido, a través de internet, para a Sección de Residuos e Enerxía. Isto 
servirá para que se poida avaliar en todo momento o transcurso do proxecto. 
 
 



Igualmente, se realizará unha primeira carga de datos en base ó planificado na fase 
anterior. Para isto, a Deputación Provincial de Ourense proporcionará a información en 
formato informático editable para a súa traslación á base de datos do portal. 
 
En relación ó alcance desta proposta, esta Deputación proverá ó adxudicatario dun 
hosting definitivo así como un dominio ou subdominio onde aloxar o portal. Este 
hosting permitirá a instalación dun portal desenvolto en php contra unha base de datos 
Oracle. 
 
4.3. Fase III: Formación e posta en marcha 

 
A última fase do proxecto comporase de dúas tarefas. A primeira delas será a posta en 
produción do portal. Para iso o adxudicatario realizará a redirección do subdominio á 
IP onde se teña aloxado o contido. 
 
O adxudicatario deberá proporcionar o material didáctico de referencia a modo de 
tutorial que sexa necesario da aplicación. 
 
Por último, é condición mínimo obrigatoria que o adxudicatario realizará unha sesión 
de formación ós técnicos do servizo de Augas e Medio Ambiente para ensinalos no 
funcionamento interno do portal, tanto no relativo á administración do mesmo como a 
carga e mantemento de contidos. 
 

5. XESTIÓN E SEGUIMENTO DO PROXECTO 
 
A organización do proxecto e a súa execución fixarán os hitos que permitan obter un 
seguimento formal de avance do mesmo, establecendo unha forma periódica de 
avaliación dos traballos realizados. 
 
Se definirá a organización específica prevista para o desenvolvemento do proxecto de 
forma que cada función quede perfectamente identificada, e teña asignada unha 
persoa responsable do seu cumprimento. 
 
Para elo se plantexan as seguintes figuras de execución do proxecto, que asegurarán 
un seguimento estrito do grado de avance do mesmo e permitirán a participación 
activa e organizada de tódolos perfiles precisos para o seu adecuado 
desenvolvemento. A continuación se detallan as principais funcións e 
responsabilidades dos mesmos: 
 

� Comité de Seguimento: Constituído polos técnicos da Sección de Residuos e 
Enerxía, os técnicos do servizo de Administración Electrónica e os técnicos do 
adxudicatario. A súa responsabilidade reside no seguimento e control dos 



traballos, informando da actividade e efectuando a aprobación formal de cada 
fase. 

 
Se manterán reunións de seguimento e revisións técnicas, coa periodicidade 
definida polo comité, ó obxecto de revisar o grado de cumprimento dos 
obxectivos, variacións de efectivos de persoal dedicado ó proxecto, as 
especificacións funcionais de cada un dos obxectivos e a validación das 
programacións de actividades realizadas. O Comité de Seguimento quedará 
constituído ó inicio do proxecto. En cada una destas reunións o adxudicatario 
elaborará un informe sobre avances e incidencias, e serán precedidas por unha 
convocatoria na que se inclúa axenda cos puntos a tratar. 

 
� Xefe de proxecto na Sección de Residuos e Enerxía: As funciones en relación 

co obxecto do presente prego serán as seguintes: 
 

� Velar polo cumprimento dos traballos esixidos e ofertados e polo nivel de 
calidade dos traballos. 

� Aprobar o programa de realización dos traballos. 
� Decidir as modificacións técnicas sobre o proxecto ó longo do 

desenvolvemento dos traballos. 
� Facer cumprir as normas de funcionamento e as condiciones estipuladas 

neste documento de prescricións técnicas. 
� Propor a aprobación da culminación de cada unha das fases do proxecto 

nos comité de seguimento. 
� Recibir apoio e asesoramento do técnico do servizo de Administración 

Electrónica designado nos avances requiridos no portal web na súa 
implantación. 

 
� Xefe de proxecto do adxudicatario: é representante do equipo técnico da 

empresa e encargado de realizar a planificación dos traballos e a distribución 
dos recursos ofertados, e se responsabilizará de cumprir o cronograma do 
proxecto. Calquera cambio deberá ser comunicado á Sección de Residuos e 
Enerxía. Entre as súas funcións atópanse a elaboración de informes de 
seguimento e a confección das actas de reunión. Esquematicamente as 
funcións quedan resumidas en: 

 
� Organizar a execución do proxecto de acordo co programa de realización 

dos traballos e poñer en práctica as instrucións da Sección de Residuos e 
Enerxía. 

� Ostentar a representación do equipo técnico contratado no referente á 
execución dos traballos. 

� Propor á Sección de Residuos e Enerxía as modificacións que estime 
necesarias durante o desenvolvemento dos traballos. 



� Asegurar o nivel de calidade dos traballos. 
� Presentar, para a súa aprobación, os resultados parciais e totais da 

realización do proxecto. 
 

� Equipo de proxecto: estará integrado polos grupos de traballo que estime o 
adxudicatario para la realización de proxecto. O equipo de proxecto estará 
formado polo persoal do adxudicatario, responsable da execución dos 
traballos. As labores globais de todos os traballos, xestión do proxecto e 
resolución de posibles incidencias, serán responsabilidade do equipo de 
traballo proposto polo adxudicatario. Como actividade fundamental dentro da 
fase inicial do proxecto, se presentará por parte do adxudicatario unha 
planificación detallada de traballos acorde ó plan de proxecto recollido na 
memoria. 

 
O equipo de traballo deberá estar composto de: 
 
� Xefe de proxecto, experto en xestión de proxectos de desenvolvemento, 

responsable das tarefas de especificación, planificación e control, e a 
coordinación do equipo de traballo responsable de xestionar a web. 

� Analista Programador, experto en desenvolvemento e operación de 
plataformas web, responsable de análise e programación, posta en marcha, 
operación e mantemento da web. Ter capacidade de análise e 
coñecemento de metodoloxías. E ter coñecemento e experiencia coas 
tecnoloxías e linguaxes de desenvolvemento empregados sobre 
plataformas de xestión de contidos. 

� Maquetador/Deseñador gráfico de webs, experto en maquetación web, 
responsable da maquetación dos desenvolvementos para a web. 
Experiencia en deseño gráfico e maquetación Web. Experiencia en 
desenvolvemento en HTML y CSS. Nocións en tratamento de imaxes para 
web. 

� Técnico encargado da migración de contidos. Experiencia no uso do xestor 
de contidos 

 
Os sistemas ofertados teñen que incorporar as lóxicas medidas de seguridade 
establecidas na lexislación vixente, especificamente na “Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)” e a 
correspondente normativa de desenvolvemento, como o “Real Decreto 994/1999, de 
11 de junio, polo que se aproba o Reglamento de Medidas de Seguridad de los 
ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal”, o “Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, polo que se aproba o Reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal”, así como as relativas á “Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos”. 



 
A proposta debe indicar qué mecanismos de privacidade e seguridade proporcionará 
ós usuarios e deberá ser plenamente conforme cos requisitos de protección de datos 
persoais indicados na mencionada lei. 
 

6. GARANTÍA E MANTEMENTO 
 
O adxudicatario debe garantir por escrito a aplicación realizada como mínimo durante 
un ano contra os defectos de programación. Durante este tempo, calquera presunto 
error ou disfunción será analizado para determinar a súa natureza. No caso de que 
efectivamente, responda a un fallo da aplicación, se mobilizarán os recursos 
necesarios para a súa corrección no menor tempo posible. 
 
Esta garantía incluirá: 
 

� Servizo de soporte técnico ó persoal da Sección de Residuos e Enerxía. 
� Servizo de soporte técnico ó persoal dos concellos adheridos os Convenios do 

servizo. 
� Subsanación de erros detectados no funcionamento do sistema tanto nas 

ferramentas existentes na plataforma como o software desenvolto. 
� Adaptación do sistema ós cambios lexislativos que puideran producirse durante 

o ano de garantía. 
 
O adxudicatario se comprometerá a dar o mantemento gratuito dun ano, como mínimo, 
a partir da aceptación do traballo realizado. Se especificará as condicións do 
mantemento, e se incluirán como mínimo: 
 

1. Asistencia telefónica, de luns a venres (excepto festivos) en horario de 8,30 a 15 
horas, cun tempo de resposta inferior a 24 horas. 

2. Asistencia conexión remota. 
3. Sistema de xestión de incidencias Web, con acceso a historial de incidencias e 

resolucións. 
4. Soporte técnico personalizado. Os gastos de mantemento se entenderán 

incluídos durante a vixencia da garantía. 
 

7. CONDICIONS TÉCNICAS DAS OFERTAS 
 
Con este proxecto pretendese obter: 
 

1. Unha arquitectura de alta dispoñibilidade cunha alta tolerancia a fallos nos puntos 
mais críticos do sistema 

2. Unha infraestrutura integrada e ben xestionada. 
3. Asistencia á implementación. 



4. Servizos de garantía e apoio técnico para garantir un tempo de actividade e 
rendemento óptimos. 

 
As ofertas deberán asegurar os seguintes aspectos: 
 

� Escalabilidade: a solución ofertada terá a capacidade de poder crecer en 
horizontal e en vertical. 

� Compatibilidade: a solución ofertada deberá ser compatible cos sistemas 
operativos utilizados pola Deputación Provincial de Ourense e coas súas 
posibles futuras evolucións. 

� Flexibilidade: o entorno debe permitir ser xestionado con facilidade. 
� Dispoñibilidade: a arquitectura deber asegurar o servizo do sistema sempre 

que as infraestruturas podan soportalo, ou no seu defecto maximizar a 
dispoñibilidade do sistema. 

� Rendemento: a solución proposta debe asegurar que o rendemento dos 
servizos e aplicacións non se vexa penalizado polo uso dunha arquitectura. 

 

8. PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL 
 
O adxudicatario non poderá facer uso do nome, logotipo ou calquera signo distintivo 
ou material que se lle facilite da Deputación Provincial de Ourense para o cumprimento 
das obrigas derivadas do presente contrato, fora das circunstancias e fins do citado 
contrato, ni unha vez terminada a vixencia do mesmo. O adxudicatario acepta 
expresamente que os dereitos de propiedade sobre os soportes materiais aos que se 
incorporen os traballos realizados en cumprimento das obrigas derivadas do contrato 
obxecto deste prego corresponden á Deputación Provincial de Ourense. O 
adxudicatario exonerará á Deputación Provincial de Ourense de calquera tipo de 
responsabilidade fronte a terceiros por reclamacións de calquera índole derivadas dos 
subministros, materiais, procedementos e medios utilizados para a execución do 
contrato procedentes dos titulares de dereitos de propiedade industrial e intelectual 
sobre os mesmos. 
 

Ourense, 7 de abril de 2015.  
O PRESIDENTE, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo I 
DECLARACION RESPONSABLE 

 
 
Don                                                         con D.N.I. nº.                       , en representación de 

la empresa                                                                                           

 

…………………………………………….., con CIF:_________________, domicilio en ___ 

 

 

_____________________ y teléfono de contacto:_________________________ 

         

DECLARA:  

 

 Que, en cumplimiento de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del Art. 

146 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público, ni él ni la empresa a la que representa se encuentran 

incursos en ninguna de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en el Art. 60 

del citado texto legal. 

 

 Que los mismos están al corriente en el pago de todas sus obligaciones 

Tributarias y de la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones vigentes, y por ello, 

si fuera propuesto adjudicatario, presentaría ante el órgano de contratación en el plazo 

concedido para ello, certificados positivos originales, expedidos por la Agencia Tributaria 

de la Delegación de Hacienda y por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 

 Que la empresa dispone de la capacidad de obrar, de la habilitación 

empresarial y de la solvencia económico-financiera y técnica exigidas para participar en 

esta  licitación. 

 

 Y para que así conste, lo firmo en                              a  _____    de                                   

de 2015. 

(firma y sello de la empresa) 

Fdo.: ……………………………………. 


