
                                                                                                 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RESPOSTAS ÁS CUESTIÓNS PRESENTADAS P
PREGOS DE CLÁUSULAS 
PRESCRICIÓNS TÉCNICAS DO SERVIZO DE DESEÑO
DA REDE SMARTPEME PONTEVEDRA (EXP. Nº 20

                                                                                                  

 

 

NS PRESENTADAS POLOS LICITADORES REL
PREGOS DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS E PR

DO SERVIZO DE DESEÑO, POSTA EN MARCHA E 
NTEVEDRA (EXP. Nº 2015043071) 

OLOS LICITADORES REL ATIVAS AOS 
ADMINISTRATIVAS E PR EGOS DE 

, POSTA EN MARCHA E XESTIÓN 



1 CONTROL DE VERSIÓNS 

Versión Descrición d os cambios  Data 

1.0 Versión inicial 05/02/2016 

 
O documento considerase un documento “vivo” ata a data na que finalice o prazo de presentación 
de ofertas. Isto implica que o documento irá incluído novas dudas e as súas correspondentes 
respostas. 
 
A última versión actualizarase sempre no Perfil do Contratante da Deputación de Pontevedra. 
 



                                                                                                 

2 CONSULTAS DOS LICITADORES
 
2.1 Consulta nº 1 
 
Pregunta: En relación co prego de referencia, precisase aclaración acerc
requisitos de solvencia técnica. Na páxina 28 do prego de Cláusulas Económico
Administrativas Particulares, recóllese o seguinte:
 
“O importe destes contratos xustificados no ano de maior execución (sen incluír o Imposto 
sobre o Valor Engadido) debe ser igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, 
ou da súa anualidade media se esta é inferior ao valor estimado do contrato
 
¿Cómo debemos calcular a “
  
Resposta: Coa entrada en vigor 
modifican determinados preceptos do Reglamento Xeral da Lei de Contratos das 
Administracións Públicas, aprobado polo Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, se 
establece que “a acreditación da solvencia 
experiencia na realización de traballos ou subministracións do mesmo tipo ou natureza a 
que corresponde o obxecto do contrato, que se acreditará mediante a relación dos 
traballos ou subministracións efectuados
ou dos dez últimos anos si se trata de obras, en ambos casos correspondentes ao mesmo 
tipo de natureza a que corresponde o obxecto do contrato, avalados por certificados de 
boa execución, e o requisito míni
maior execución sexa igual ou superior ao 70% do va lor estimado do contrato, ou 
da súa anualidade media si esta é inferior ao valor  estimado do contrato
 
Neste sentido, interprétase que a acreditación da so
contratos de duración superior a un ano, o requisito mínimo será que o importe anual 
acumulado no ano de maior execución sexa igual ou superior ao 70% da súa anualidade 
media. Por tanto, deberase calcular o custe do contr
 
Tendo en conta a interpretación do reglamento mencionada no párrafo anterior e neste 
caso concreto, cuxa duración do contrato é de 10 meses coa posibilidade de prórroga de 
10 meses máis, o cálculo da anualidade media do valor estimado 
do seguinte modo: 
 
1.040.000,00€/20 meses X 12 meses

 
Como resultado obtemos unha 
 
Por tanto, se acreditará a solvencia técnica ou profesional, tal e como se indica nos 
pregos de cláusulas administrativas (páxina 28) cumprindo como requisito que o importe 
anual acumulado no ano de maior execución sexa igual ou superior ao 70% da súa 
anualidade media . 

                                                                                                  

 

LICITADORES 

co prego de referencia, precisase aclaración acerc
requisitos de solvencia técnica. Na páxina 28 do prego de Cláusulas Económico
Administrativas Particulares, recóllese o seguinte: 

O importe destes contratos xustificados no ano de maior execución (sen incluír o Imposto 
ebe ser igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, 

ou da súa anualidade media se esta é inferior ao valor estimado do contrato

¿Cómo debemos calcular a “anualidade media” do valor estimado do contrato? 

Coa entrada en vigor do Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, polo que se 
modifican determinados preceptos do Reglamento Xeral da Lei de Contratos das 
Administracións Públicas, aprobado polo Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, se 

a acreditación da solvencia técnica ou profesional se realizará mediante a 
experiencia na realización de traballos ou subministracións do mesmo tipo ou natureza a 
que corresponde o obxecto do contrato, que se acreditará mediante a relación dos 
traballos ou subministracións efectuados polo interesado no curso dos cinco últimos anos, 
ou dos dez últimos anos si se trata de obras, en ambos casos correspondentes ao mesmo 
tipo de natureza a que corresponde o obxecto do contrato, avalados por certificados de 

e o requisito míni mo será que o importe anual acumulado no ano de 
maior execución sexa igual ou superior ao 70% do va lor estimado do contrato, ou 
da súa anualidade media si esta é inferior ao valor  estimado do contrato

, interprétase que a acreditación da solvencia técnica ou profesional nos 
contratos de duración superior a un ano, o requisito mínimo será que o importe anual 
acumulado no ano de maior execución sexa igual ou superior ao 70% da súa anualidade 
media. Por tanto, deberase calcular o custe do contrato durante un ano.

Tendo en conta a interpretación do reglamento mencionada no párrafo anterior e neste 
caso concreto, cuxa duración do contrato é de 10 meses coa posibilidade de prórroga de 
10 meses máis, o cálculo da anualidade media do valor estimado do contrato realizarase 

€/20 meses X 12 meses 

Como resultado obtemos unha anualidade media  de importe igual a 624.000,00

Por tanto, se acreditará a solvencia técnica ou profesional, tal e como se indica nos 
sulas administrativas (páxina 28) cumprindo como requisito que o importe 

anual acumulado no ano de maior execución sexa igual ou superior ao 70% da súa 

co prego de referencia, precisase aclaración acerca dun dos 
requisitos de solvencia técnica. Na páxina 28 do prego de Cláusulas Económico-

O importe destes contratos xustificados no ano de maior execución (sen incluír o Imposto 
ebe ser igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, 

ou da súa anualidade media se esta é inferior ao valor estimado do contrato”. 

” do valor estimado do contrato?  

eal Decreto 773/2015, de 28 de agosto, polo que se 
modifican determinados preceptos do Reglamento Xeral da Lei de Contratos das 
Administracións Públicas, aprobado polo Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, se 

técnica ou profesional se realizará mediante a 
experiencia na realización de traballos ou subministracións do mesmo tipo ou natureza a 
que corresponde o obxecto do contrato, que se acreditará mediante a relación dos 

polo interesado no curso dos cinco últimos anos, 
ou dos dez últimos anos si se trata de obras, en ambos casos correspondentes ao mesmo 
tipo de natureza a que corresponde o obxecto do contrato, avalados por certificados de 

mo será que o importe anual acumulado no ano de 
maior execución sexa igual ou superior ao 70% do va lor estimado do contrato, ou 
da súa anualidade media si esta é inferior ao valor  estimado do contrato ”. 

lvencia técnica ou profesional nos 
contratos de duración superior a un ano, o requisito mínimo será que o importe anual 
acumulado no ano de maior execución sexa igual ou superior ao 70% da súa anualidade 

ato durante un ano. 

Tendo en conta a interpretación do reglamento mencionada no párrafo anterior e neste 
caso concreto, cuxa duración do contrato é de 10 meses coa posibilidade de prórroga de 

do contrato realizarase 

de importe igual a 624.000,00€. 

Por tanto, se acreditará a solvencia técnica ou profesional, tal e como se indica nos 
sulas administrativas (páxina 28) cumprindo como requisito que o importe 

anual acumulado no ano de maior execución sexa igual ou superior ao 70% da súa 



2.2 Consulta nº 2 
 
Pregunta: A acreditación de estar en posesión de Certificado ISO 9001:2008, aplicada 
aos traballos a realizar, ¿A qué tipo de ISO se refire exactamente? ¿É valida para 
acreditar este criterio outra certificación de calidade como por exemplo EFQM? 

 
Resposta :O apartado “2. Solvencia económica, financeira e técnica” do prego de 
cláusulas económico - administrativas, no seu apartado “D” se indica que o licitador 
deberá acreditar estar en posesión do certificado ISO 9001:2008. 
 
2.3 Consulta nº 3 
 
Pregunta: ¿O importe da garantía definitiva realízase sobre o importe total do expediente 
(incluíndo o IVE ou excluído)? 

 
Resposta :Tal e como se indica no Prego de cláusulas económico-administrativas (Anexo 
I), a garantía definitiva será do 5% do prezo de adxudicación do contrato (IVE excluído). 
 
2.4 Consulta nº 4 
 
Pregunta: ¿O tempo de garantía definitiva é de dous anos? 

 
Resposta : A devolución da garantía definitiva se poderá solicitar cando se cumpra 
satisfactoriamente o contrato de que se trate e se cumpra co prazo de garantía 
establecido, ou ata o momento que se declarase a resolución deste sen culpa do 
contratista. Unha vez aprobada a liquidación do contrato, se non resultasen 
responsabilidades se devolverá a garantía constituída ou se cancelará o aval ou seguro 
de caución. 
 
2.5 Consulta nº 5 
 
Pregunta: Os recursos para a realización do servizo, teléfono, luz, etc, no caso de que o 
servizo se realice en instalacións da Deputación de Pontevedra ¿Cómo se contemplan 
este tipo de gastos? 

 
Resposta : No apartado “4.1.1. Oficinas “ do prego de prescricións técnicas, se establece 
que lle corresponde á empresa adxudicataria facerse cargo dos custes de arrendamento, 
equipamento e mobiliario cando sexa preciso. Asemade, a empresa adxudicataria debe 
proporcionar todo o material funxible da oficina e deberá subscribir unha póliza de 
responsabilidade civil. 
 
2.6 Consulta nº 6 
 
Pregunta: O sistema de pagos establece que se presenta factura electrónica por parte do 
beneficiario, pero ¿Cal é o prazo por parte da Deputación para abonar as facturas que se 
emitan? 



                                                                                                 

 
Resposta : Para o pago das facturas se estará ao disposto na Lei 13/2014, de 14 de xullo, 
de Transformación do Fondo para
establece un prazo de 30 días.
 
2.7 Consulta nº 7 
 
Pregunta: O prazo de execución é de 10 meses, con posibilidade de ampliación de 10 
meses máis ¿Cómo sería esta prórroga?

 
Resposta : A prórroga unicamente se poderá acordar d
de Pontevedra. 
 
2.8 Consulta nº 8 
 
Pregunta: A hora de realizar a proposta económica para a realización do servizo ¿debe 
facerse con IVE ou si somos unha entidade exenta de IVE pode realizarse en IVE?

 
Resposta : No caso de ser entidade exenta 

 
2.9 Consulta nº 9 

 
Pregunta: Tal e como se establece nos pregos, pódese concorrer de forma individual ou 
en UTE, no caso de ir en UTE, todas as empresas que a formen deben cumprir coa 
solvencia técnica e económica, pode cumprilo só un
que cumprirse de forma acumulativa.

 
Resposta : Procédese á acumulación da solvencia das empresas que forman a UTE, de 
forma que se o sumatorio ou acumul
Cláusulas económico - administrativas deberá entenderse que a UTE alcanza a solv
esixida. 
 
2.10 Consulta nº 10 
 
Pregunta: A penalización por incumprimento de servi
contestación a queixas e suxerencias, establece que debe ser inferior a dous días, pero 
se pola propia natureza da suxerencia se precisan máis de dous días para dar re
se contesta nun período máis 

 
Resposta : Só se aplicarán penalizacións no caso de que sexa por causas imputables ao 
contratista. 
 

                                                                                                  

 

Para o pago das facturas se estará ao disposto na Lei 13/2014, de 14 de xullo, 
de Transformación do Fondo para a Financiación dos Pagos a Provedores no que se 
establece un prazo de 30 días. 

O prazo de execución é de 10 meses, con posibilidade de ampliación de 10 
meses máis ¿Cómo sería esta prórroga? 

A prórroga unicamente se poderá acordar de forma expresa pola Deputación 

A hora de realizar a proposta económica para a realización do servizo ¿debe 
facerse con IVE ou si somos unha entidade exenta de IVE pode realizarse en IVE?

No caso de ser entidade exenta de IVE, deberá xustificar este aspecto.

Tal e como se establece nos pregos, pódese concorrer de forma individual ou 
en UTE, no caso de ir en UTE, todas as empresas que a formen deben cumprir coa 
solvencia técnica e económica, pode cumprilo só unha das empresas que formen? Ou ten 
que cumprirse de forma acumulativa. 

á acumulación da solvencia das empresas que forman a UTE, de 
forma que se o sumatorio ou acumulación alcanza os niveis requiri

administrativas deberá entenderse que a UTE alcanza a solv

A penalización por incumprimento de servizos, por exemplo
contestación a queixas e suxerencias, establece que debe ser inferior a dous días, pero 
se pola propia natureza da suxerencia se precisan máis de dous días para dar re

período máis amplo ¿Sería obxecto de penalización?

Só se aplicarán penalizacións no caso de que sexa por causas imputables ao 

Para o pago das facturas se estará ao disposto na Lei 13/2014, de 14 de xullo, 
a Financiación dos Pagos a Provedores no que se 

O prazo de execución é de 10 meses, con posibilidade de ampliación de 10 

e forma expresa pola Deputación 

A hora de realizar a proposta económica para a realización do servizo ¿debe 
facerse con IVE ou si somos unha entidade exenta de IVE pode realizarse en IVE? 

de IVE, deberá xustificar este aspecto. 

Tal e como se establece nos pregos, pódese concorrer de forma individual ou 
en UTE, no caso de ir en UTE, todas as empresas que a formen deben cumprir coa 

ha das empresas que formen? Ou ten 

á acumulación da solvencia das empresas que forman a UTE, de 
ación alcanza os niveis requiridos no Prego de 

administrativas deberá entenderse que a UTE alcanza a solvencia 

os, por exemplo no prazo de 
contestación a queixas e suxerencias, establece que debe ser inferior a dous días, pero 
se pola propia natureza da suxerencia se precisan máis de dous días para dar resposta e 

xecto de penalización?. 

Só se aplicarán penalizacións no caso de que sexa por causas imputables ao 


