
PREGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  PARA  A 
CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE: 99 COLECTORES AMARILLOS DE 
800  LITROS.  10  COLECTORES  VERDES  DE  800  LITROS,  9  COLECTORES 
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VIDRIO, 4 PAPELERAS DE 45 LITROS, 105 SUXEITA COLECTORES DE ACEIRO 
INOXSIDABLE  Y  UN  RECINTO  PARA  DOS  COLECTORES  DE  ACERO 
INOXIDABLE.
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CLAUSULA  SEGUNDA:  NATURALEZA  Y  REGIMEN  JURIDICO  DE  LOS 
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CAPACIDAD DE LICITAR.

CLAUSULA CUARTA: ORGANO DE CONTRATACION. RESPONSABLE DEL 

CONTRATO.

CLAUSULA  QUINTA:  PRESUPUESTO  BASE  DE  LICITACION.  VALOR 

ESTIMADO  DEL  CONTRATO.  PRECIO  DEL  CONTRATO.  EXISTENCIA  DE 

CREDITO.

CLAUSULA SEXTA: PAGO DEL PRECIO.

CLAUSULA SEPTIMA: REVISION DE PRECIOS.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIA DEFINITIVA

CLAUSULA NOVENA: FORMA DE ACCSO AL PERFIL DEL CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA: PLATAFORMA DE CONTRATACION ELECTRONICA.

CLAUSULA ONCE: CRITERIOS DE ADJUDICACION.

CLAUSULA DOCE: DOCUMENTACION A CONTRATAR.

CLAUSULA  TRECE:  APERTURA  DE  PROPOSICIONES.  MESA  DE 

CONTRATACION.

CLAUSULA CATORCE: OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

CLAUSULA  QUINCE:  COMPROBACION  DEL  CUMPLIMIENTO  DE 

REQUISITOS PARA SER ADJUDICATARIO. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

CLAUSULA DIECISEIS: FORMALIZACION DEL CONTRATO.

CLASULA DIECISIETE: PLAZO DE ENTREGA.

CLAUSULA DIECIOCHO: OBLIGACIOENS DEL CONTRATISTA. GASTOS E 

IMPUESTOS.

CLAUSULA DIECINUEVA: MODIFICACION DEL CONTRATO.



CLSUSULA VEINTE: RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO.

CLAUSULA VEINTIUNA: GARANTIA

CLAUSULA VEINTIDOS:  PROPUESTAS DE MEJORA O MODIFICACION EN 

LOS SUMINISTROS CONTRATADOS.

CLAUSULA VEINTITRES. - SUBCONTRATACIÓN.
CLAUSULA VEINTITRES: REGIMEN DE RECURSOS. 

CLAUSULA PRIMERA.- OBXECTO DO CONTRATO.

O presente contrato ten por obxecto o suministro de:

- 99 colectores amarelos de 800 litros
- 10 colectores verdes de 800 litros para residuos organicos,
- 9 colectores verdes de 360 litros para residuos organicos,
- 5 colectores de 3m3 metálicos para recollida de papel/cartón,
- 2 contedores 3m3 iglú para vidro de 800 litros  
- 4 papeleiras 45 litros,
- 105 suxeita colectores  de aceiro inoxidable de 800 litros
- 1 recinto para 2 colectores de aceiro inoxidable.

Dado que as necesidades de equipamento de ambos Concellos non son as 
mesmas  como  punto  de  partida  e  a  fin  de  garantir  o  compromiso  de  aplicación 
solidaria  da  subvención  solicitada  e  concedida  e  de  sufragar  ó  50%  os  gastos 
derivados  de  dita  xestión  asumidos  polos  Concellos  no  convenio  de  colaboración 
asinado efectúase a seguinte proposta de distribución do equipamento solicitado:

CONCELLO DE ALFOZ.

1. 20 colectores amarelos de 800 litros de capacidade.
2. 3 colectores de 3m3 metalicos para recollida de papel/carton 
3. 105 suxeita colectores 
4. 4 papeleiras de madera. 

CONCELLO DE O VALADOURO.

1. 9 colectores verdes de 360 litros de capacidade

2. 10 colectores verdes de 800 litros de capacidade

3. 79 colectores amarelos de 800 litros de capacidade
 
4. 2 colectores iglu 3m3



5. 2 colectores de 3m3 metalicos para recollida de papel/carton

6. 1 recinto para 2 colectores. 

O presente contrato contén a seguinte codificación segundo a nomenclatura da 
Clasificación de Produtos por Actividades (CPV),  34928480-6 Contenedores y cubos 
de residuos y basura

CLÁUSULA SEGUNDA.-  NATURALEZA Y  RÉGIMEN  JURÍDICO  DE  LOS 
CONTRATOS

Os contratos  de  subministracións  que  celebre  o  Concello  do  Valadouro  ao 
amparo do presente prego modelo terán natureza administrativa, de acordo co previsto 
no art. 25 da LCSP, como contrato típico de subministracións definido no artigo 16 da 
LCSP,  e  axustaranse,  entre  outros,  aos  principios  de  liberdade  de  acceso  ás 
licitacións,  publicidade  e  transparencia  dos  procedementos,  non  discriminación  e 
igualdade de trato entre os licitadores; así como asegurar, en conexión co obxectivo de 
estabilidade  orzamentaria  e  control  do  gasto,  e  o  principio  de  integridade,  unha 
eficiente utilización dos fondos destinados á prestación de subministracións, definindo 
as necesidades para satisfacer,  salvagárdaa da libre competencia e a selección da 
mellor oferta.

Para a lexislación aplicable deberán terse en conta as seguintes disposicións:

- Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL).

- Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto 
refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local (TRRL).

- Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia (LALG).

- Lei 9/2017 de 9 de novembro de 2017 de contratos do sector público (LCSP)

-  Real  decreto  1098/2001,  do  12  de  outubro,  polo  que  se  aproba  o 
Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas (RXLCAP).

- Real Decreto 817/2009 do 8 de maio polo que se desenvolve parcialmente a 
lei 30/2007 do 30 de outubro de Contratos do Sector Público.

-  Lei  39/2015  de  1  de outubro  do  procedemento  administrativo  común das 
Administracións Públicas.

- Calquera outras disposicións legais vixentes que lles sexan de aplicación ás 
corporacións locais.

O órgano de contratación, conforme o disposto no artigo 190 da LCSP e dentro 
dos límites e con suxeición ós requisitos e efectos sinalados nese texto legal e no 
resto  da  lexislación  vixente,  ten  as  prerrogativas  de  interpretar  o  contrato 
administrativo, resolver as dúbidas que presente o seu cumprimento, modificalo por 
razóns de interese público, declarar a responsabilidade imputable ao contratista a raíz 
da execución do contrato, suspender a súa execución , acordar a súa súa resolución e 
determinar os seus efectos.



Expresamente faise constar que no caso de existir algunha discrepancia 
entreos pregos de prescricións técnicas e o previsto neste prego de cláusulas 
administrativas, prevalecerá este último así como a normativa vixente en materia 
de contratación.

CLAUSULA  TERCERA.-  PROCEDEMENTO  ABERTO  SIMPLIFICADO. 
CAPACIDADE DE LICITAR.

3.1- Este  contrato  adxudicarase  polo  procedemento  aberto  simplificado, 
previsto  e  regulado  polo  artigo  159  da  LCSP por  ter  un valor  estimado inferior  a 
100.000 euros e superior a 35.000 euros, no que todo empresario interesado poderá 
presentar  unha  proposición,  quedando  excluída  toda  negociación  dos  termos  do 
contrato cos licitadores.

A  adxudicación  do  contrato  realizarase  utilizando  unha  pluralidade  de 
criterios  de  adxudicación  en  base  á  mellor  relación  calidade  –  prezo  de 
conformidade co que se establece na cláusula once.

O presente  contrato é obxecto de tramitación aberto simplificada atendendo 
aos prazos establecidos na LCSP.

3.2.-  Están  facultados  para  tomar  parte  na  licitación  e  contratar  con  este 
Concello as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena 
capacidade de obrar e non estean incursas en causa de prohibición de contratar das 
sinaladas no artigo 71 da LCSP e acrediten a súa solvencia económica, financeira e 
técnica e profesional segundo o establecido nos artigos 65 e seguintes da LCSP ou a 
correspondente clasificación se fose esixible; circunstancias que serán acreditadas e 
comprobadas unha vez realizada a proposta de adxudicación a favor do candidato con 
mellor puntuación.

Os empresarios deberán contar,  así mesmo, coa habilitación empresarial  ou 
profesional  que,  de  ser  o  caso,  sexa  esixible  para  a  realización  da  actividade ou 
prestación que constitúa o obxecto do contrato.

De  conformidade  co  artigo  66  LCSP,  as  persoas  xurídicas  só  poderán  ser 
adxudicatarias de contratos cuxas prestacións estean comprendidas dentro dos fins, 
obxecto  ou  ámbito  de  actividade  que,  a  teor  dos  seus  estatutos  ou  regras 
fundacionais, lles sexan propios.

Non poderán contratar coa Administración as comunidades de bens, carentes 
de personalidade xurídica,  nin as sociedades cuxos pactos se manteñan segredos 
entre os socios e nas que cada un deses contrate no seu propio nome con terceiros.

Ademais  das  condicións  xerais  esixidas  pola  Lei,  a  empresa  adxudicataria 
deberá dispoñer dunha organización con elementos persoais e materiais suficientes 
para a debida execución do contrato.

3.3.-  Poderán  así  mesmo,  presentar  proposicións  as  UNIÓNS  DE 
EMPRESARIOS que se constitúan temporalmente de conformidade co artigo 69 da 
LCSP.

Cada un dos empresarios que compoñen a agrupación, deberá acreditar a súa 
capacidade de obrar e a súa solvencia económica, financeira e técnica ou profesional,



coa presentación da documentación a que fan referencia as cláusulas seguintes, e 
deberán indicar en documento privado os nomes e circunstancias dos empresarios 
que subscriban, a participación de cada un deles e a persoa ou entidade que, durante
a vixencia do contrato, posuirá a plena representación ante a administración, e que 
asumen o compromiso de constituírse en unión temporal de empresas.  Este escrito 
de compromiso cos datos anteriormente indicados deberá achegarse dentro do 
sobre único e estar asinado polos representantes de cada unha das empresas 
compoñentes da Unión conforme ao modelo do Anexo I.

3.4.-  A  capacidade  de  obrar  dos  empresarios  e  a  non  concorrencia  de 
prohibicións de contratar acreditarase mediante a inscrición no Rexistro Oficial de 
Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público.

A inscrición  no  Rexistro  Oficial  de  Licitadores  e  Empresas  Clasificadas  do 
Sector Público acredita, a teor do que nel se reflicte e salvo proba en contrario, as 
condicións de aptitude do empresario en canto a súa personalidade e capacidade de 
obrar, representación, habilitación profesional ou empresarial, solvencia económica ou 
financeira e técnica ou profesional, clasificación e demais circunstancias inscritas, así 
como a concorrencia ou non concorrencia das prohibicións de contratar que deban 
constar  no  mesmo.  Non  obstante  o  anterior,  a  Disposición  Transitoria  Terceira  da 
LCSP, establece que a inscrición en dito Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas 
Clasificadas do  Sector  Público,  será  esixible  aos  empresarios a  partir  do  9  de 
setembro de 2018.

3.5. Non poderán participar neste procedemento as empresas que participaran 
previamente  na  elaboración  das  especificacións  técnicas  ou  nos  documentos 
preparatorios do contrato ou tivesen asesorado ao órgano de contratación durante a 
preparación do procedemento sempre que esta participación teña o efecto de falsear a 
competencia ou de dispensarlle un trato privilexiado con respecto a outros posibles 
licitadores, estando ao prevido no artigo 70 da LCSP

CLAUSULA CUARTA.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. RESPONSABLE DO 
CONTRATO.

4.1 De conformidade coa Disposición Adicional Segunda da LCSP a Xunta 
de Goberno local do Concello de O Valadouro é o órgano de contratación, dada a 
delegación efectuada pola Alcaldía mediante Decreto nº 245/2015, do 8 de xullo de 
2015.

4.2 O Concello do Valadouro poderá designar, de conformidade co artigo 62 
do LCSP, unha persoa física ou xurídica, vinculada ou allea a ela, como responsable 
do contrato, quen supervisará a súa execución, comprobando que a súa realización se 
axusta ao establecido no contrato, e cursará ao contratista as ordes e instrucións do 
órgano de contratación. 



CLAUSULA  QUINTA.-  PRESUPUESTO  BASE  DE  LICITACIÓN,  VALOR 
ESTIMADO  DEL  CONTRATO  Y  PRECIO  DEL  CONTRATO.  EXISTENCIA  DE 
CRÉDITO

Cadro resumo do orzamento do equipamento solicitado

IMPORTE IMPORTE UNIDADES NETO IVE TOTAL
COLECTOR  NETO IVE NUMERO COSTE COSTE PROYECTO
AMARILLO 220,00 € 46,20 € 99 21.780,00 

€
4.573,80€ 26.353,80€

VERDE 800L 170,00 € 35,70 € 10 1.700,00€ 357,00€ 2.057,00€
 VERDE 360L 69,95 € 14,69 € 9 629,55€ 132,20€ 761,75€
METALICO 
PARA 
RECOGIDA  DE 
PAPEL

842,00 € 176,82 € 5 4.210,00€ 884,10€ 5.094,10€

CONTENEDOR 
DE IGLU

627 € 131,67 € 2 1.254,00€ 263,34€ 1.517,34€

PAPELERA 154 € 32,34 € 4 616,00€ 129,36€ 745,36€
SUJETA-COL 172 € 36,12 € 105 18.060,00

€
3.792,60€ 21.852,60€

RECINTO  PARA 
DOS 
COLECTORES

2.800 € 588 € 1 2.800,00€ 588,00€ 3.388,00€

                                                                      TOTAL 51.049,55
€

10.720,40
€

61.769,95€

5.1 O orzamento base de licitación ascende a cantidade de sesenta e un 
mil setecentos sesenta e nove euros con noventa e cinco centimos (61.769,95 euros)

Sobre este orzamento realizarán os licitadores as súas ofertas

5.2.- O  valor estimado do contrato  ascende a cinconta e un mil carenta e 
nove euros con cinconta e cinco centimos  (51.049,55 euros)

5.3.-  Faise  contar  a  existencia  de  crédito  suficiente  na  seguinte  aplicación 
orzamentaria:

Aplicación orzamentaria: 161.625
RC ( documento contable de retención de crédito): 4609

5.3.-  O contrato financiarase mediante subvención concedida pola Xunta de 
Galicia –Fondo Compensación Ambiental e o resto sufragarase cos recursos propios 
do Concello.

CLAUSULA SEXTA.- PAGO DEL PRECIO



O adxudicatario terá dereito o abono do prezo dos suministros efectivamente 
entregados e formalmente recibidos pola Administración. 

O pagamento do prezo do contrato realizarase contra factura, previa recepción 
formal  dos  bens  coa  conformidade  do  responsable  da  unidade  administrativa  que 
reciba ou supervise a correcta entrega dos bens, expedida de acordo coa normativa 
vixente. A recepción de conformidade esixe que se emita un acta de entrega dos bens, 
facendo  constar  nela  que todos os bens  cumpren  coas condicións  esixidas  neste 
prego de condicións e no PPT e coas melloras ofrecidas

O licitador na factura, deberá expresar de forma independente a base e o IVE 
correspondente. 

A empresa adxudicataria cumprirá rigorosamente as súas obrigas de afiliación 
e cotización á Seguridade Social de todo o persoal. A estes efectos, terá a obriga de 
presentar  xunto  coa  factura,  declaración  responsable  de  estar  ao  corrente  de 
pagamento  de  salarios,  declaración  responsable  de  estar  ao  corrente  coas  súas 
obrigas tributarias e coa seguridade social. Non se dará trámite ás facturas sen esta 
documentación.

Recoñecido  o  valor  legal  das  facturas  emitidas  electronicamente  no  RD 
1619/2012, que aproba o Regulamento sobre as obrigas de facturación, e en atención 
ao previsto no artigo 4 da Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura 
electrónica  e  creación  do  rexistro  contable  de  facturas  no  sector  público,  a 
presentación das facturas en formato electrónico será obrigatoria para as Sociedades 
Anónimas,  Sociedades  de  Responsabilidade  Limitada,  as  Unións  Temporais  de 
Empresas, as Agrupacións de Interese Económico (Lei 12/1991,  de 29 de abril,  de 
Agrupacións  de  Interese  Económico),  as  Agrupacións  de  Interese  Económico 
Europeas (Regulamento (CEE) nº 2137/85 do Consello, de 25 de xullo de 1985), as 
persoas  xurídicas  e  entidades  sen  personalidade  xurídica  que  carezan  de 
nacionalidade  española  e  para  os  establecementos  permanentes  e  sucursais  de 
entidades non residentes en territorio español nos termos que establece a normativa 
tributaria.

As  restantes  persoas  xurídicas  e  as  persoas  físicas,  aínda  que  non  están 
obrigadas,  presentarán  tamén  as  facturas  emitidas,  preferentemente,  en  formato 
electrónico.

O acceso ao Sistema electrónico de facturación do Concello, e a información 
sobre o mesmo será a través das seguintes URL: https://face.gob.es .

O pagamento efectuarase mediante facturas e conformadas polo responsable 
municipal  se  o  houbese  e  se  nomease,  así  como  pola  Alcaldía  ou  Concelleiro 
delegado de Área.

As facturas deberán ter un formato electrónico e presentarse a través do Punto 
Xeral de Entrada das Facturas Electrónicas dirixidas a este Concello de O Valadouro 
configurado na plataforma electrónica  “FACe:  Punto  Xeral  de Entrada de Facturas 
electrónicas”, da Secretaría de Estado das Administracións Públicas, do Ministerio de
Facenda e Administracións Públicas.

Os códigos asinados ó Concello de O Valadouro e que deberán terse en conta 
para a emisión da factura son os seguintes:

Oficina Contable: L01270636
Órgano Xestor: L01270636



Unidade Tramitadora: L01270636

Aos  efectos  sinalados  no  artigo  200  do  LCSP,  entenderase  cumprida  a 
notificación fehaciente do acordo de cesión relativa á transmisión do dereito de cobro, 
previa  solicitude  expresa  do  interesado,  pola  toma  de  razón  dos  responsables 
municipais  nodocumento  xustificativo  do gasto  debidamente  aprobado  polo  órgano 
competente.

A  Administración  deberá  aboar  o  importe  do  prezo  dentro  dos  prazos 
establecidos no artigo 198 da LCSP.

O Contratista deberá presentar xunto coa factura xustificante de cumprimento 
dos pagamentos aos subcontratistas, de conformidade co establecido no Art. 217 da 
LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen as medidas de 
loita contra a morosidade nas operacións comerciais, no que lle sexa de aplicación. 

O contratista poderá ceder a un terceiro, por calquera dos medios legalmente 
establecidos, o seu dereito a cobrar o prezo do contrato.

CLAUSULA SEPTIMA.- REVISIÓN DE PRECIOS
O  contrato  non  será  obxecto  de  revisión  de  prezos  de  conformidade  co 

disposto no artigo 103 da LCSP, tendo en conta que se trata dun contrato que se 
esgota no seu cumprimento (salvo as normas relativas ás garantías) pola entrega do 
seu obxecto nas condicións contractuais pactadas. 

CLAUSULA OCTAVA.- GARANTÍA DEFINITIVA
De conformidade co artigo 106 da LCSP non resulta esixible a constitución de 

garantía provisional.
O licitador que presente a oferta máis vantaxosa estará obrigado a constituír 

unha garantía definitiva dun 5% do prezo final ofertado por eles excluído o IVE, no 
prazo máximo de 7 días hábiles contados a partir do seguinte a aquel en que recibise 
o requirimento a que se refire o artigo 150 da LCSP.

De non cumprirse este requisito en prazo entenderase que o licitador retirou a 
súa oferta procedéndose a esixirlle o importe do 3% do orzamento base de licitación 
IVE excluído  en concepto  de penalidade e  a  requirir  a  mesma documentación ao 
licitador seguinte pola orde en que quedasen clasificadas as ofertas.

As garantías poderán prestarse nalgunha das formas sinaladas no artigo 108 
da LCSP, isto é:

a) En efectivo ou en valores de débeda pública, con suxeición, en cada caso, 
ás condicións establecidas na LCSP e normas de desenvolvemento.

b) Mediante aval, prestado na forma e condicións que establezan as normas de
desenvolvemento da LCSP, por algún dos bancos, caixas de aforro, cooperativas de 
crédito, establecementos financeiros de crédito e sociedades de garantía recíproca 
autorizados para operar en España, que deberán depositarse nos establecementos 
sinalados no artigo 108 da LCSP.

c)  Mediante  contrato  de  seguro  de  caución  celebrado  cunha  entidade 
aseguradora  autorizada  para  operar  no  ramo.  O  certificado  de  seguro  deberá 
entregarse nos establecementos sinalados na Lei.

A garantía definitiva responde dos conceptos sinalados no artigo 110 da 
LCSP.



Caso  contrario  farase  constar  na  dita  acta  os  vicios  ou  deficiencias 
requirindo ao contratista para a súa subsanación.

O prazo de garantía será de:
Venticatro MESES contados a partir da sinatura do contrato sen prexuízo da 

ampliación do prazo que se oferte e ata un  máximo de 24 meses  a maiores do 
mínimo.

Durante este prazo de garantía o adxudicatario está obrigado a reparar tódolos 
vicios ou defectos nos traballos efectuados ou nos compromisos asumidos.

Rematado este prazo seralle devolta a garantía nos termos sinalados no artigo 
111 de LCSP.

CLAUSULA  NOVENA.-  FORMA  DE  ACCESO  AL  PERFIL  DE 
CONTRATANTE

O Concello  de  O Valadouro  publicará  un anuncio  de  licitación no  perfil  do 
contratante do Concello aloxado na Plataforma de contratación do sector público:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

O prazo de presentación de proposicións, de acuerdo al art. 159.3 LCSP, será 
de  15 DIAS NATURALES  contados dende a publicación do anuncio de licitación no 
perfil do contratante (aloxado na plataforma de contratación do Estado).

De  conformidade  co  artigo  138.3  LCSP  os  interesados  poderán  solicitar 
información adicional ou realizar consultas ou preguntas durante o prazo de licitación e 
antes  do  7  día  para  a  terminación  do  dito  prazo  de  licitación  a  través  do  correo 
electrónico concello.ovaladouro@eidolocal.es

A  resposta  a  estas  consultas  e  información  publicaranse  no  perfil  do 
contratante antes do 6º día para a terminación do prazo de licitación.

CLAUSULA DECIMA.- PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA
As empresas presentarán a súa proposición mediante unha instancia ou escrito 

conforme  ao  Anexo  A “PRESENTACIÓN  DE  PLICAS”  acompañada  dun  UNICO 
SOBRE  PECHADO  -  ANEXO  I  “OFERTA  ECONÓMICA  E  DECLARACIÓN 
RESPONSABLE”  -  asinado  polo  propoñente  ou  polo  seu  representante,  facendo 
constar  o  título  do  procedemento,  nome  do  licitador,  dirección,  teléfono,  correo 
electrónico e fax para os efectos de notificacións.

Ademais os licitadores que se atopen inscritos no rexistro Xeral de contratistas 
da Xunta de Galicia ou no rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do 
Sector Público (ROLECE) deberán facer constar no exterior  do dito sobre o nº de 
inscrición nos ditos Rexistros.

No Anexo A e no sobre identificarase o número de expediente 399/2018.
O Anexo A, xunto co sobre pechado no que consta a declaración responsable e 

a  oferta  (Anexo  I),  presentarase,  durante  o  prazo  indicado  na  cláusula  anterior 
UNICAMENTE no Rexistro Xeral do Concello de O Valadouro en horario das 9 ás 
14 horas de luns a venres, sen que se admita a presentación por Correos agás que 
neste caso teña entrada a dita documentación no Rexistro Xeral do Concello dentro do
prazo indicado.

mailto:concello.ovaladouro@eidolocal.es


De conformidade coa Disposición Adicional 15ª, apartado 3.c) non se admite a 
presentación de ofertas por medios electrónicos, toda vez o Concello de O Valadouro 
non  dispón  na  actualidade  de  ferramentas  e  dispositivos  dispoñibles  para  os 
licitadores.

CLAUSULA ONCE.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
11.1.-AVALIABLES  AUTOMÁTICAMENTE  MEDIANTE  FÓRMULAS 

MATEMÁTICAS.

11.1.1  OFERTA  ECONÓMICA.  Valorarase  cun  minimo  de  0  puntos  e  un 
máximo de 4 puntos. 

Valorarase de acordo coa seguinte fórmula:

A valoración da oferta  económica  realizarase,  de acordo co procedemento  que a 
continuación se determina:

1.- Tódalas ofertas serán clasificadas por orde de mellor a peor respecto do criterio
de oferta económica

2.- Obtido o orde de prelación de tódalas ofertas, asignarase á mellor oferta o
máximo dos puntos correspondentes a dito criterio. Obterán 0 puntos as
proposicións que oferten o prezo de licitación

3.- Ás ofertas seguintes no orde de prelación de cada criterio se lles asignarán os
puntos que proporcionalmente correspondan pola súa diferenza coa mellor oferta
de acordo coa seguinte fórmula: P=(pm*mo)/O, ou ben, P=(pm*O)/mo, segundo se
trate respectivamente de proporción inversa ou proporción directa coa mellor oferta
( onde “P” é a puntuación, “pm” é a puntuación máxima, “mo” é a mellor oferta e
“O” é o valor cuantitativo da oferta que se valora)

Neste contrato non se establecen parámetros obxectivos para a
determinación de ofertas anormalmente baixas.

Non se admitirán á licitación propostas que superen o orzamento máximo de 
licitación.

11.1.2. INCREMENTO NO PRAZO DE GARANTÍA
Valorarase cun minimo de 0 puntos e un máximo de 2 puntos, atendendo á 

seguinte fórmula.

Obterán  1  punto  as  proposicións  das  empresas  por  cada  12  meses  que 
oferten a maiores do mínimo (24 meses). Ata un máximo de 24 meses.

O prazo mínimo de garantía é de 24 meses, o prazo de garantía ofertarase en 
meses.



11.1.4. REDUCCIÓN NO PRAZO DE ENTREGA Valorarase cun minimo de 0 
puntos e un máximo de 2 puntos

Vi = 2* Ri / Rmax 

Onde: 

Vi = Puntuación de cada oferta 
Ri= Reducción no prazo ofertada pola empresa e que se valora 
Rmax  =  Reducción  máxima  no  prazo  ofertado,  entre  todas  as  empresas 

concorrentes.

Non obterán puntuación neste criterio as propostas que igualen ou superen o 
prazo máximo de entrega, que é de 5 días. A redución do prazo de entrega ofertarase 
en días.

10.2.-  NON  AVALIABLES  AUTOMÁTICAMENTE  MEDIANTE  FÓRMULAS 
MATEMÁTICAS valoraranse as melloras sobre as prescricións técnicas dos bens a 
subministrar,  cun  mínimo  de  0  puntos  para  os  que  non  presenten  melloras  nas 
características dos bens a subministrar descritas no prego de prescricións técnicas e 
un máximo de 2 puntos.

Cando,  tras  efectuar  a  ponderación  de  todos  os  criterios  de  valoración 
establecidos se produza un empate na puntuación outorgada a dous ou máis ofertas, 
utilizaranse os seguintes criterios para resolver a dita igualdade:

a) Maior porcentaxe de traballadores con discapacidade ou en situación de 
exclusión  social  na  plantilla  de  cada  unha  das  empresas,  primando  en  caso  de 
igualdade, o maior número de traballadores fixos con discapacidade en plantilla, ou o 
maior número de persoas traballadoras en inclusión na plantilla.

b) O sorteo, en caso de que a aplicación dos anteriores criterios non dera lugar 
a desempate.

A documentación acreditativa  dos criterios de desempate  a  que se  refire  o 
presente apartado será aportada polos licitadores no momento no que se produza o 
empate, e non con carácter previo.

CLAUSULA DOCE.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Ademais do Anexo A de presentación de plicas, achegarase un SOBRE ÚNICO 

pechado  que  conterá  obrigatoriamente  o  ANEXO  I  “OFERTA  ECONÓMICA  E 
DECLARACIÓN RESPONSABLE” que inclúe, en síntese, a seguinte información:

1.-  Declaración responsable asinada polo licitador ou o seu representante – 
conforme o modelo do ANEXO I - no que se faga constar que reúne tódolos requisitos 
legal  e  contractualmente  establecidos  para  poder  participar  na  contratación  de 
referencia-,  entre  outros,  que ten capacidade para  contratar,  que o asinante  ten a 
debida representación para  poder presentar  a  proposición e que non se atopa en 
prohibición para contratar nin por si mesma nin por extensión conforme o artigo 71 da 
LCSP.

En particular esta declaración indicará expresamente que a empresa se atopa 
ó corrente no cumprimento das obrigas tributarias (coa Administración do Estado, co 
Concello de O Valadouro  e co concello de Alfoz, así como de alta no Imposto de 



Actividades  Económicas  no  epígrafe  correspondente  ó  obxecto  do  contrato  non 
habendo causado baixa neste, e ó corrente do seu pagamento, se fose o caso) e coa 
Seguridade Social establecidas polas disposicións vixentes.

Así  mesmo,  nesta  declaración  indicará  que  cumpre,  no  caso  que  sexa 
legalmente esixible, a obriga de ter empregados traballadores discapacitados nun 2 
por 100 polo menos da plantilla da empresa nos termos indicados no artigo 42 do Real 
Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido 
da lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social así  
como a obriga de contar un plan de igualdade conforme o artigo 45 da Lei Orgánica 
3/2007 de 22 de marzo para a igualdade de mulleres e homes.

Ademais  nesta  declaración  indicarase  o  convenio  colectivo  que  será  de 
aplicación aos traballadores vinculados ao contrato no caso de resultar adxudicatario, 
así como a obriga de facilitar canta información sexa requirida sobre as condicións de 
traballo aplicadas efectivamente aos mesmos

Non  obstante,  os  licitadores  deberán  ter  en  conta  que,  no  caso  de  ser 
propostos  para  ser  adxudicatarios,  deberán  acreditar  debidamente  estas 
circunstancias  no  prazo  e  coas  formalidades  previstas  na  Lei  e  neste  prego  sen 
prexuízo da comprobación de oficio que poda realizarse por parte do Concello.

Advírteselles aos licitadores que a presentación de declaración responsable de 
que se atopa ao corrente coas obrigas tributarias coa AEAT e Concello de O Valadouro 
e Alfoz, da Seguridade Social e demais extremos que se declaran cumprir é obxecto 
de acreditación posterior antes da adxudicación e que  a falsidade nas declaración 
anteriormente  relacionadas  ademais  de  impedir  a  adxudicación  supón  a 
existencia de prohibición para contratar (art. 60.1.e)

As circunstancias relativas a capacidade e ausencia de prohibicións para 
contratar a que se refire o artigo 140 da LCSP deberán concorrer na data final de 
presentación de ofertas e subsistir no momento de perfección do contrato.

2.-  Oferta  económica  e  relativa  a  criterios  avaliables  automaticamente, 
conterá o seguinte modelo (xa incluído no Anexo I), debidamente cuberto.

“Don  ...........................,  con  domicilio  en  ...................  e  DNI 
número ...................,  expedido o ................,  en plena posesión da súa capacidade 
xurídica e de obrar, en nome propio (ou en representación de ........................., con DNI 
ou NIF número .....................) fai constar:

a)  Que  solicita  tomar  parte  no  procedemento  convocado  para  a 
CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO -----------(EXP. REF.--------------).

b) Que se compromete á execución do contrato conforme á seguinte oferta:
- Un prezo de:
Prezo sen IVE:…………………. euros.
IVE (21%): …………………….euros.
Prezo total IVE incluído:………. euros.

- Un incremento do prazo de garantía de (en meses) a maiores do mínimo de 
24 meses establecidos como obrigatorio

- As seguintes melloras, que se especifican, xustifican e valoran na
documentación que adxunto á presente, incluído así mesmo neste sobre:



c)  Que  o  convenio  colectivo  que  será  de  aplicación  aos  traballadores 
vinculados ao contrato no caso de resultar adxudicatario será o seguinte .....

d) Comunico que a empresa que represento SI/NON (sinalar o que proceda) 
ten  previsto  subcontratar  a  realización  parcial  deste  contrato  por  un  importe 
de  ........... euros  á  empresa  ......................  sen  prexuízo  da  comunicación  que  se 
realizará no caso de realizar outras subcontratacións durante a execución da obra de 
conformidade co artigo 215 da LCSP.

* En caso de comunicar que si ten previsto subcontratar deberá achegar xunto  
coa oferta unha declaración responsable do/s subcontratista/s que ten capacidade de  
obrar e non se atopa en causa de prohibición para contratar conforme ao modelo de  
Anexo I apartado 13º

e) Acepta incondicionalmente cantas obrigas se deriven do prego de cláusulas 
administrativas  particulares  e  das  condicións  técnicas,  como  licitador  e  como 
adxudicatario, se é o caso e autorizo expresamente á Unidade Técnica e ao órgano de 
contratación para consultar os datos de Rexistro Oficial  de Licitadores e Empresas 
Clasificadas do Sector Público.

f) Que acepto que tódalas notificacións e comunicacións relacionadas con esta 
contratación,  tanto  no  procedemento  de  licitación  como  durante  a  execución  do 
contrato  no  caso  de  resultar  adxudicatario,  se  realicen  no  seguinte  enderezo de 
correo electrónico: __________________________________

g) Que a empresa que represento ten a consideración de PEME ( pequena e 
mediana empresa) * Rodear con un círculo o que proceda:

SI
NO

h)  Reúne  todas  e  cada  unha  das  condicións  esixidas  para  contratar  coa 
Administración.

(Lugar, data e sinatura)

CLAUSULA  TRECE.-  APERTURA  DE  PROPOSICIONS.  MESA  DE 
CONTRATACIÓN

De conformidade co previsto no artigo 326 e Disposición Adicional segunda da 
LCSP o órgano de contratación estará asistido pola Mesa de Contratación encargada 
da apertura e da valoración das proposicións.

Estará integrada polos seguintes membros
PRESIDENTE/A:
- Patricia Ben Magide, Administrativa do Concello de O Valadouro

VOGAIS
-  Ignacio  Muñoz Pacín,  Secretario  Interventor  do  Concello  de  O Valadouro 

(dende o
4 de maio de 2018)

SECRETARIO/A:
-  Pablo  Dorado  Lanza,  Arquitecto  Técnico  Municipal  do  Concello  de  O 

Valadouro



O acto público de apertura da documentación e oferta celebrarase ó primeiro 
martes  o xoves  hábil  contado  a partires  do  remate do prazo de presentación de 
proposicións, ás 12:00 horas, agás modificación publicada con antelación no Perfil do 
Contratante

Primeiramente  a  Mesa  de  Contratación  comprobará  que  a  declaración 
responsable  é  correcta  e  que  contén  tódalas  manifestacións  esixidas  así  como  a 
presentación doutra documentación que no seu caso se esixise. Se esta é correcta 
procederase a continuación ao exame e valoración das ofertas presentadas conforme 
os criterios de adxudicación establecidos neste prego e formulará a correspondente 
proposta de adxudicación.

No caso de existir defectos subsanables na declaración ou na documentación 
que se deba presentar para poder ser adxudicatario concederase un prazo de  tres 
días  hábiles  ao  licitador  para  a  subsanación  e  corrección,  tralo  cal  a  Mesa  de 
Contratación  reunirase  novamente  para  -en  acto  público-  proceder  á  admisión  ou 
exclusión, á clasificación final das ofertas e a formular a proposta de de adxudicación.

No caso de que a apertura e exame da documentación – tanto da declaración 
como da oferta -  se realice en día distinto ó sinalado anteriormente,  os licitadores 
serán  convocados  mediante  inserción  da  convocatoria  no  perfil  do  contratante  do 
Concello de O Valadouro cunha antelación mínima de 48 horas respecto á data da 
celebración da sesión.

CLAUSULA CATORCE.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
Conforme a lo previsto en el artículo 149 de la LCSP se fijan los siguientes 

parámetros  objetivos  como  determinantes  a  los  efectos  de  calificar  una  oferta  en 
presunción de anormalidad:

1.  Cuando  el  único  criterio  de  adjudicación  sea  el  precio  se  aplicarán  los 
parámetros objetivos de determinación de presunción de anormalidad en la oferta que 
se encuentren vigentes específicamente en la normativa reglamentaria de desarrollo 
de la LCSP.

2. Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, se estará a los 
parámetros  objetivos  que  justificadamente  se  establezcan  en  el  CCP  o,  en  su 
ausencia, se aplicará el criterio referido en el apartado anterior.

3. Cuando se acuda a los criterios de determinación de ofertas anormalmente 
bajas contenidos en el vigente RD 1098/2001, que aprueba Reglamento General de 
las  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas,  de  manera  excepcional  y 
atendiendo  al  objeto  del  contrato  y  circunstancias  del  mercado,  el  órgano  de 
contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el correspondiente Cuadro 
de  Características  Particulares,  los  porcentajes  establecidos  en  los  apartados 
anteriores.

4. Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo 
grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, 
para  aplicar  el  régimen de identificación de las ofertas  incursas en presunción de 
anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten 
su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y 
con las cuales concurran en unión temporal.

5. Cuando se hubiera identificado una o varias ofertas incursas en presunción 
de  anormalidad,  se  deberá  requerir  al  licitador  o  licitadores  que  las  hubieren 
presentado  dándoles  plazo suficiente  para  que justifiquen y  desglosen  razonada y 



detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en 
base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de 
aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

En todo caso se rechazarán las ofertas anormalmente bajas que vulneren la 
normativa sobre subcontratación o no cumplan las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  internacional,  incluyendo  el 
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo 
establecido en el artículo 201 LCSP.

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el 
bajo  nivel  de  los  precios  o  costes  propuestos  por  el  licitador  cuando  esta  sea 
incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de 
vista técnico, jurídico o económico.

En  los casos en que se  compruebe que una  oferta  es  anormalmente  baja 
debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, solo podrá rechazarse la 
proposición por esta única causa si  aquel no puede acreditar que tal  ayuda se ha 
concedido  sin  contravenir  las  disposiciones  comunitarias  en  materia  de  ayudas 
públicas.

En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si 
están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, 
económica o jurídica.

CLAUSULA QUINCE. COMPROBACIÓN CUMPRIMENTO DE REQUISITOS 
PARA SER ADXUDICATARIO. ADXUDICACIÓN DO CONTRATO.

13.1.-  A adxudicación do contrato será realizada polo órgano competente, a 
proposta  da  Mesa  de  Contratación  quen  clasificará  por  orden  decrecente  as 
proposicións presentadas.

A tal efecto a Mesa de Contratación comprobará de oficio no Rexistro Oficial 
de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado ou no Rexistro Xeral de

Contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia que:
1º.- A empresa está debidamente constituída e ten capacidade de obrar e que 

as prestacións obxecto do contrato están comprendidas dentro dos seus fins e obxecto 
social.

*No caso de non figurar esta información nos ditos Rexistros, a acreditación da 
personalidade e capacidade do licitador realizarase:

a) Se se trata de empresario individual (persoa física) copia auténtica do DNI
b) Os restantes empresarios (persoas xurídicas):
- Escritura de constitución ou modificación se é o caso debidamente inscrita no 

seu correspondente rexistro mercantil  cando este requisito fora esixible conforme á 
lexislación que lle sexa aplicable.

Se  é  o  caso,  mediante  a  presentación  de  escritura  ou  documento  de 
constitución ou modificación dos estatutos ou acto  fundacional  no que consten  as 
normas polas que se regula a súa actividade, inscritos se é o caso, no correspondente 
Rexistro Oficial

- Copia do DNI da persoa representante asinante da proposición.
2º.- Que o asinante da proposición ten poder bastante para formular a oferta e 

que non se atopa en situación de prohibición de contratar.
*No caso de non constar nos ditos Rexistros a extensión das facultades do 

representante ou apoderado acreditarase:



Mediante o bastanteo do poder para o que presentará documento fidedigno 
acreditativo da existencia da representación e do ámbito das súas facultades para 
licitar inscrito no Rexistro Mercantil.

3º  Que a empresa se atopa de alta no IAE no epígrafe correspondente ao 
obxecto deste contrato e ao corrente no seu pagamento, se fose o caso.

*No caso de non constar esta información nos ditos Rexistros acreditarase:
Coa presentación de alta e, no seu caso, do derradeiro recibo do imposto sobre 

actividades económicas completado cunha declaración responsable de non terse dado 
de baixa na matrícula do dito imposto.

Sen prexuízo da obriga de acreditar a alta no dito imposto, no suposto der 
atoparse  nalgunha  das  exencións  reguladas  no  artigo  82.1  RDL 2/2004,  do  5  de 
marzo, deberá xustificarse mediante resolución expresa da concesión da exención da 
Administración  competente  ou  unha  declaración  responsable  de  ter  unha  cifra  de 
negocios inferior a un millón de euros.

Os suxeitos pasivos aos que se refire  o artigo 82.1 a),  d),  g)  e h)  do RDL 
2/2004 non estarán obrigados a presentar declaración de alta na matrícula do imposto.

4º.- Que a empresa se atopa ao corrente coas obrigas tributarias coa Axencia 
Estatal da Administración Tributaria e coa Seguridade Social tendo en conta a data de 
validez dos correspondentes certificados que consten no dito Rexistro.

No caso de non constar esta información nos ditos Rexistros achegarase:
- Certificación positiva da AEAT
- Certificación positiva da Seguridade Social
A comprobación de atoparse ao corrente nas obrigas tributarias co Concello de 

O Valadouro – referido ao momento de presentación de ofertas- realizarase de oficio 
polo  que,  de  acreditarse  a  existencia  de  débedas  co  Concello,  esta  circunstancia 
supoñerá  unha  falsidade  na  súa  declaración  responsable  que  impedirá  realizar  a 
adxudicación ao seu favor por atoparse en prohibicións para contratar.

5º.-  Que  ten  a  clasificación  esixida  no  prego  de  cláusulas  administrativas 
particulares ou que a clasificación permite substituír a solvencia económica e técnica 
esixida.

6º.- No caso de que as propostas fosen presentadas por estranxeiros, ademais 
da anterior documentación, terán que aportar a recollida, de ser o caso, nos artigos 67, 
68, 69.5, 84.2 e 3, 159.4 g) e Disposición adicional 16ª, letra k.

Os licitadores estranxeiros presentarán os documentos que teñan que aportar 
traducidos de xeito oficial en calquera dos idiomas galego ou castelán.

Os  documentos  a  que  se  refire  esta  cláusula  poderán  ser  orixinais  ou 
presentarse mediante copia autenticada por notario ou polo/a funcionario/a municipal

O momento decisivo para apreciar a concorrencia dos requisitos de capacidade 
e  ausencia  de  prohibición  para  contratar  será  o  de  finalización  do  prazo  de 
presentación das proposicións.

No caso de que a empresa non estivese inscrita nos anteriores rexistros ou no 
caso de que a información facilitada neles non fose suficiente ou non válida para poder 
ser adxudicatario, requirirase ao licitador proposto para que no  prazo máximo de 7 
días  hábiles  dende  a  notificación  deste  requirimento  presente  ou  complete  a 
documentación xustificativa das circunstancias ás que se refiren as letras a) a c) do 
apartado 1 do artigo 140 , necesarias para poder ser adxudicatario.



Así mesmo requirirase para que no mesmo prazo se acredite ter constituído a 
garantía definitiva.

De  non  atenderse  adecuadamente  este  requirimento  entenderase  que  o 
licitador  retira  a  súa  oferta  procedéndose  nese  caso  a  recadar  a  mesma 
documentación  ao  licitador  seguinte,  pola  orde  na  que  quedaran  clasificadas  as 
ofertas. Así mesmo esixiráselle o importe do 3% do orzamento base de licitación, IVE 
excluído,  en  concepto  de  penalidade  así  como  á  incoación  de  expediente  de 
prohibición  para  contratar  conforme  o  artigo  71.  2  a)  da  LCSP  no  caso  de 
apreciarse dolo, culpa ou neglixencia.

13.2.- O órgano de contratación adxudicará o contrato dentro dos cinco días 
hábiles seguintes á recepción da documentación.

Unha vez acordada a adxudicación do contrato, notificarase aos candidatos ou 
licitadores  por  medios  electrónicos  e,  simultaneamente,  publicarase  anuncio  de 
adxudicación  no  perfil  do  contratante  no  prazo  máximo  de  15  días,  todo  isto  de 
conformidade co artigo 151 LCSP.

CLAUSULA DIECISEIS.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
A formalización do contrato en documento administrativo efectuarase dentro do 

prazo máximo de quince días hábiles a contar dende o seguinte ó da notificación da 
adxudicación, constituíndo dito documento título suficiente para acceder a calquera 
rexistro público. Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a 
escritura pública, correndo do seu cargo os correspondentes gastos.

No caso de que o contrato fora adxudicado a unha agrupación de empresas, 
deberán estas acreditar a constitución da mesma, en escritura pública, dentro do prazo

outorgado para a formalización do contrato.
Cando  por  causas  imputables  ao  contratista  non  se  puidese  formalizar  o 

contrato dentro do prazo sinalado esixiráselle o importe do 3% do orzamento base de 
licitación IVE excluído, en concepto de penalidade que se fará efectivo en primeiro 
lugar contra garantía definitiva si se houbese constituído sen prexuízo da incoación de 
expediente de prohibición para contratar conforme o artigo 71. 2 b) da LCSP.

A formalización dos contrato publicarase xunto co correspondente contrato no 
prazo non superior a 15 días dende o perfeccionamento no perfil do contratante

Las notificaciones se realizarán por medios electrónicos de conformidad con lo 
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP.

CLAUSULA DIECISIETE. – PRAZO DE ENTREGA. 
O prazo máximo de entrega será de 5 días naturais e sempre antes do 20 de 

septiembre de 2018, a contar dende a data de sinatura do contrato administrativo. O 
lugar  de  recepción  será  a  nave  habilitada  polo  concello  que  será  comunicado  o 
adxudicatario.  Non  se  prevé  a  prórroga  contractual,  salvo  a  excepción  feita  para 
atrasos ou demoras. Corren de conta do adxudicatario todos os gastos de transporte, 
pintado ou rotulado.

Se se producise atraso na recepción por causas non imputables ao contratista, 
a Administración poderá a petición deste ou de oficio, conceder a prórroga que será 
polo menos por un tempo igual ao tempo perdido, salvo que o contratista solicite outro 
menor, de acordo ao disposto no artigo 195.2 da LCSP



No suposto de chegarse a prorrogar o contrato, como consecuencia de atrasos 
ou demoras, as características do contrato permanecerán inalteradas e manterase o 
prezo do contrato adxudicado.

A constitución en mora do contratista non requirirá intimación previa por parte 
da Administración.

CLAUSULA  DIECIOCHO.  –  OBRIGAS  DO  CONTRATISTA.  GASTOS  E 
IMPOSTOS

16.1.- OBRIGAS XERAIS
O contratista virá obrigado a manter durante toda a vixencia do contrato as 

condicións referidas a súa capacidade de obrar, solvencia e as sinaladas no artigo 71 
da LCSP. A execución do contrato realizarase a risco e ventura do contratista. (art. 197 
da LCSP).

Ademais serán obrigas xerais do contratista as establecidas neste prego, en 
concreto as seguintes:

- Cumprimento da normativa laboral, seguridade social e de prevención 
de riscos laborais e de seguridade e saúde no traballo que se encontre vixente durante 
a execución do contrato.

- O  Cumprimento  do  disposto  na  Resolución  de  24  de  xullo  do 
Vicepresidente  e  Conselleiro  de  Presidencia,  Administracións  públicas  e  Xustiza  o 
abeiro da ORDEN de 21 de diciembre de 2017 por la que se regulan los criterios de  
reparto y se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones de la  
línea en concurrencia no competitiva y de la línea en concurrencia competitiva del  
Fondo de Compensación Ambiental para el año 2018, de forma individual y mediante  
el sistema de gestión compartida, destinadas a entidades locales de Galicia pola que 
concede  unha  subvención  para  o  proxecto  denominado  “Xestión  compartida  dos 
Concellos de Alfoz e do Valadouro do servicio de recollida domiciliaria de lixo e Punto 
Limpo do Valadouro”.

16.2.- CONDICIÓNS ESENCIAIS DE EXECUCIÓN 
Son condicións esenciais de execución as recollidas no artigo 217 da LCSP; a 

estes efectos deberán remitir ao órgano de contratación a documentación xustificativa 
dos pagamentos aos subcontratistas e subministradores que participen no contrato 
dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 218 e na Lei 3/2004, de 
29 de decembro, e no que lle sexa de aplicación. 

O  incumprimento  desta  obriga,  ademais  das  consecuencias  previstas  polo 
ordenamento  xurídico,  permitirá  aplicar  as  penalidades  impostas  polo  órgano  de 
contratación, que se graduarán, en función da gravidade do incumprimento, sen que 
podan superar o 10% do orzamento do contrato, conforme ao artigo 192 da LCSP. A 
resistencia ou reiteración no incumprimento  xustificará a graduación na porcentaxe 
máxima ou próxima á máxima da penalidade a impoñer.

16.3.-CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN
Son condicións especiais de execución ás que se lles atribúe o carácter de 

obrigas contractuais esenciais aos efectos do artigo 211.f da LCSP, e polo tanto terán 
esta condición as seguintes obrigas:

- Entregar a subministración no prazo ofrecido na súa proposición, ou de non 
ofertar mellora no prazo de entrega no prazo máximo de 5 días e sempre antes do 20 
de setembro. 



- Cumprir co incremento do prazo de garantía, por encima do establecido como 
mínimo neste PCAP. 

O incumprimento  das condicións especiais  de execución,  cualificadas como 
obrigas contractuais esenciais  no parágrafo  anterior,  constitúe  causa de resolución 
contractual, segundo o establecido no artigo 211.f do TRLCSP.

A demora en que incorra o contratista na entrega dos bens, aínda cando non 
proceda por iso a resolución deste, dará lugar ao apercibimento escrito por parte da 
Administración, oído o contratista. 

Os apercibimentos por demora levarán consigo unha penalización equivalente 
a: 

-Primeiro  apercibimento:  cinco  (5)  por  cento  do  importe  do  importe  de 
adxudicación (SEN IVE) por dia ata o 24 de setembro. 

-Segundo  apercibimento:  dez  (10)  por  cento  do  importe  importe  de 
adxudicación (SEN IVE). 

A demora establecerase polo atraso na entrega respecto ao prazo previsto para 
a subministración dos bens, non á recollida dos usados.

16.4 GASTOS E IMPOSTOS 
Son de conta do adxudicatario:

a)Todos  os  gastos  derivados  da  publicidade  da  licitación  que  o  órgano  de 
contratación decida por unha soa vez (art. 67.2.g RXLC). Os gastos de formalización 
do contrato, se este se elevase a escritura pública correrá a cargo do adxudicatario. 
Os citados gastos de publicación descontaranse no primeiro pagamento efectuado a 
favor do contratista,  salvo  que o mesmo acredite o  ingreso do custo  daqueles na 
Tesourería da Administración contratante.

b)Encontrarase, así mesmo, obrigado ao pagamento de todo xénero de tributos 
estatais, locais e autonómicos e a solicitar a concesión das autorizacións e licencias 
que lle fosen necesarias de administracións ou organismos públicos ou privados, e 
serán da súa conta as xestións e gastos que se ocasionen, salvo o IVE que deba ser 
soportado pola Administración. En concreto son de conta do adxudicatario os gastos 
de transferencia dos bens.

c)Calquera gasto a que houbese lugar para a correcta execución do contrato se 
os houbese (taxas, impostos, gastos de tramitación e xestión da matriculación de ser 
ésta necesaria) Serán, en todo caso, por conta do contratista, os gastos orixinados 
polo  transporte  para  a  entrega  dos  bens.  Así  mesmo,  será  responsable  da  súa 
custodia ata a súa entrega efectiva, correndo da súa conta os gastos xerados por este 
concepto, se os houbese. O contratista non terá dereito a indemnización por causa de 
perdas,  avarías  ou  prexuízos  ocasionados  nos  vehículos  antes  da  súa  entrega  á 
Administración, salvo que esta incorrese en mora ao recibilos. 

d)A indemnización dos danos que podan causarse á Administración contratante 
ou a terceiros, como consecuencia das operacións que requiran a correcta execución 



do  contrato,  salvo  se  eses prexuízos  estivesen  causados por  unha orde directa  e 
inmediata de dita Administración. 

CLAUSULA DIECINUEVE. - MODIFICACIÓN DO CONTRATO
Non se prevé a modificación contractual.

CLAUSULA VEINTE.- RESOLUCIÓN E EXTINCIÓN DO CONTRATO
De  conformidade  eco  artigo  209  do  LCSP  o  contrato  extinguirase  por 

cumprimento ou por resolución.
O  contrato  ademais  de  nos  supostos  de  incumprimento  de  calquera  das 

obrigas  contractuais  cualificadas  como  esenciais  neste  prego  e  no  prego  de 
prescricións técnicas, no caso de proceder, o contrato extinguirase pola súa resolución 
(artigo  209 do LCSP),  acordada pola  concorrencia  dalgunha das restantes  causas 
previstas nos artigos 211 e 306 da LCSP dando lugar aos efectos previstos nos artigos 
225 e 300 do TRLCSP e 109 a 113 do RXLC. 

En  todo  caso,  cando  ante  un  incumprimento  culpable  do  contratista,  a 
Administración  opte  pola  resolución  de  contrato,  o  acordo  de  resolución  conterá 
pronunciamento expreso acerca da procedencia ou non da incautación da garantía 
constituída. En caso de que se resolva incautar a garantía, indicarase expresamente a 
porcentaxe ou importe desta a incautar,  procurando, cando sexa posible, manter a 
proporcionalidade  co  valor  económico  do  incumprimento  realizado.  Todo  iso,  sen 
prexuízo da indemnización por danos e prexuízos ocasionados que puidese esixirse 
ao contratista no que exceda do importe da garantía constituída.

CLAUSULA VEINTIUNA.- GARANTIA
O prazo de garantía que se establece é de 24 meses,  a partir  da data de 

recepción de conformidade, sen prexuízo da mellora que neste senso poida aportar o 
contratista, que será de obrigado cumprimento.  A recepción de conformidade esixe 
que se emita un acta de entrega dos subministros, facendo constar nela que todos os 
bens cumpren coas condicións esixidas neste prego de condicións e no PPT e coas 
melloras ofrecidas. Dende a data deste acta comeza o período de garantía.

A garantía  cubrirá  polo  período  indicado,  a  substitución e/ou reparación de 
pezas e  man de obra,  así  como todos os gastos,  incluídos os de transporte,  que 
ocasione a devandita substitución/reparación, a súa retirada e posterior devolución. 
Transcorrido o prazo indicado sen obxeccións por parte do Concello do Valadouro, 
quedará extinguida a responsabilidade do contratista 

De conformidade co artigo 305 da LCSP:
1.  Se  durante  o  prazo  de  garantía  acreditásese  a  existencia  de  vicios  ou 

defectos  nos  bens  fornecidos  terá  dereito  a  Administración  para  reclamar  do 
contratista a reposición dos que resulten inadecuados ou a reparación dos mesmos se 
fose suficiente.

2. Durante este prazo de garantía terá dereito o contratista para coñecer e ser 
oído sobre a aplicación dos bens fornecidos.

3. Se o órgano de contratación estimase, durante o prazo de garantía, que os 
bens fornecidos non son aptos para o fin pretendido, como consecuencia dos vicios ou 
defectos observados neles e imputables ao contratista e exista a presunción de que a 
reposición ou reparación dos devanditos bens non serán bastantes para lograr aquel 
fin, poderá, antes de expirar devandito prazo, rexeitar os bens deixándoos de conta do 
contratista e quedando exento da obrigación de pago ou tendo dereito, no seu caso, á 
recuperación do prezo satisfeito.



4. Terminado o prazo de garantía sen que a Administración formalizase algún 
dos  reparos  ou  a  denuncia  a  que  se  refiren  os  apartados  1  e  3  deste  artigo,  o 
contratista quedará exento de responsabilidade por razón dos bens fornecidos.

Cumpridas polo contratista as obrigas derivadas do contrato, se non resultasen 
responsabilidades que deban exercitarse sobre a garantía definitiva, ditarase acordo 
de  devolución  ou  cancelación  daquela,  previa  solicitude  por  parte  do  contratista 
(solicitude que se  presentará  no  rexistro  do  concello  do  Valadouro)  procedendo  á 
devolución  ou  cancelación  das  garantías,  sempre  que  non  se  produciran  as 
responsabilidades a que se refire o artigo 110 da LCSP (artigo 111 LCSP). 

Transcorrido  un  ano  dende  a  data  de  terminación  do  contrato  sen  que  a 
recepción formal (documento de conformidade) tivese lugar por causas non imputables 
ao  contratista,  procederase,  sen  máis  demora,  á  devolución  ou  cancelación  das 
garantías, sempre que non se produciran as responsabilidades a que se refire o artigo 
110 da LCSP; prazo que se reducirá a seis meses para o caso dos licitadores que 
reúnan os requisitos de pequena ou mediana empresa, definida segundo o establecido 
no Regulamento (CE) nº 800/2008, da Comisión, do 6 de agosto de 2008, polo que se 
declaran  determinadas  categorías  de  axuda  compatibles  co  mercado  común  en 
aplicación dos artigos 107  e  108  do Tratado  e  non estean  controladas directa  ou 
indirectamente por outra empresa que non cumpra tales requisitos.

CLAUSULA  VEINTIDOS.–  PROPOSTAS  DE  MELLORA  OU 
MODIFICACIÓNS NAS SUBMINISTRACIÓNS CONTRATADAS.

No  suposto  que  o  adxudicatario  tivera  proposto  melloras  no  momento  de 
formular  a  súa  oferta  e,  aínda  que  as  mesmas  non  fosen  determinantes  para  a 
adxudicación do contrato, as mesmas terán carácter contractual. Tales melloras, non 
suporán, en caso ningún,  incremento no prezo de adxudicación nin, polo tanto, do 
contrato. Se tales melloras non estiveran cumpridas expirado o prazo de entrega dos 
coches, o órgano de contratación, a instancia do Responsable do Contrato, poderá 
esixir a realización das mesmas nos mesmos termos e prazos fixados para o contrato. 

CLAUSULA VEINTITRES. - SUBCONTRATACIÓN.
O contratista poderá subcontratar con terceiros a execución parcial do contrato, 

de conformidade co artigo 215 da LCSP. Os licitadores deberán indicar na oferta a 
parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu importe, o nome ou 
o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de solvencia profesional ou 
técnica, dos contratistas aos que se vaia encomendar a súa realización, e debendo 
cumprir as condicións establecidas no artigo 217 da LCSP.

CLAUSULA VEINTICUATRO.- RÉXIME DE RECURSOS.
Contra os actos que se relacionan no artigo 44 da LCSP relativos a contratos 

que non
sexan susceptibles de recurso especial en materia de contratación por non atoparse 
nos supostos descritos no dito artigo, e de conformidade co establecido nos artigos 
123 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, caberá a interposición do recurso 
potestativo de reposición,  no prazo de un mes,  contado a partir  do seguinte ó da 
notificación ou publicación do acto ante a Xunta de Goberno Local, ou ser impugnados 
directamente ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Lugo.



ANEXO A “PRESENTACIÓN DE PLICAS”

Datos  do  licitador.



ANEXO I
OFERTA ECONÓMICA E DECLARACIÓN RESPONSABLE.
“Don ..........................., con domicilio en ................... e DNI número ...................,
expedido o ................, en plena posesión da súa capacidade xurídica e de obrar, en
nome propio (ou en representación de ........................., con DNI ou NIF número
.....................) fai constar:
a) Que solicita tomar parte no procedemento convocado para a CONTRATACIÓN DE
SUMINISTROS  DE  CONTEDORES  DE  RESIDUOS  URBANOS  -----------(EXP. 
REF.--------------).

b) Que se compromete á execución do contrato conforme á seguinte oferta:

- Un prezo de:
Prezo sen IVE:…………………. euros.
IVE (21%): …………………….euros.
Prezo total IVE incluído:………. euros.
- Un incremento do prazo de garantía de (en meses) a maiores do
mínimo de doce meses establecidos como obrigatorio
- As seguintes melloras, que se especifican, xustifican e valoran na
documentación que adxunto á presente, incluído así mesmo neste sobre:

c) Que o convenio colectivo que será de aplicación aos traballadores vinculados ao
contrato no caso de resultar adxudicatario será o seguinte .....

d) Comunico que a empresa que represento SI/NON (sinalar o que proceda) ten
previsto subcontratar a realización parcial deste contrato por un importe de ...........
euros á empresa ...................... sen prexuízo da comunicación que se realizará no
caso de realizar outras subcontratacións durante a execución da obra de
conformidade co artigo 215 da LCSP.
* En caso de comunicar que si ten previsto subcontratar deberá achegar xunto coa
oferta  unha  declaración  responsable  do/s  subcontratista/s  que  ten  capacidade  de 
obrar
e non se atopa en causa de prohibición para contratar conforme ao modelo de Anexo I
apartado 15º

e) Acepta incondicionalmente cantas obrigas se deriven do prego de cláusulas
administrativas particulares e das condicións técnicas, como licitador e como
adxudicatario, se é o caso e autorizo expresamente á Unidade Técnica e ao órgano de
contratación para consultar os datos de Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas
Clasificadas do Sector Público.

f) Que acepto que tódalas notificacións e comunicacións relacionadas con esta
contratación, tanto no procedemento de licitación como durante a execución do
contrato no caso de resultar adxudicatario, se realicen no seguinte enderezo de correo
electrónico: __________________________________



g) Que a empresa que represento ten a consideración de PEME ( pequena e mediana
empresa) * Rodear con un círculo o que proceda:
SI
NO

h) Reúne todas e cada unha das condicións esixidas para contratar coa
Administración.
(Lugar, data e sinatura)

Así mesmo, declaro baixo a miña responsabilidade:
(Todo elo sen prexuízo de que en caso de ser seleccionado a xustificación fehaciente de tales requisitos 
se presentará antes da adxudicación no prazo concedido para isto)
1º.- Que o asinante desta declaración como a compañía mercantil á que represento e 
os administradores e representantes da mesma reúne tódolos requisitos legalmente 
establecidos  para  poder  contratar  co  Concello  de  O Valadouro  e  Alfoz  a  obra  de 
referencia  e  ten  plena  capacidade  de  obrar  e  non  se  atopan  comprendidos  en 
ningunha das causas de prohibición para contratar, enumeradas no artigo 70 da Lei 
9/2017 de contratos do sector público.

2º.- Que a empresa se atopa ó corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa 
Administración do Estado así como de alta no Imposto de Actividades Económicas, e ó
corrente do seu pagamento, no seu caso, e coa Seguridade Social establecidas polas
disposicións vixentes.

3º.-  Que a empresa que represento atópase ó corrente coas obrigas tributarias co 
Concello de O Valadouro e Alfoz

4º.- Que non está incurso en ningunha das causas ás que se refiren a Lei 3/2015 de 
30 de marzo reguladora do exercicio de alto cargo da Administración Xeral do Estado 
ou as respectivas normas das Comunidades Autónomas,  a Lei  53/1984,  do 26 de 
decembro,  sobre  incompatibilidades  do  persoal  ao  servizo  das  Administracións 
Públicas, a lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, de Réxime Electoral Xeral, nos termos 
establecidos nas mesmas, ou en calquera outra norma de aplicación na materia.

5º- Que cumpro a obriga de ter empregados traballadores discapacitados nun 2 por 
100  polo  menos  da  plantilla  da  empresa,  de  conformidade  co  artigo  42  do  Real 
Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido 
da Lei  xeral  de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social 
(sinalar a que proceda)
SI
NO (por ter menos de 50 traballadores)
No caso de ter optado polo cumprimento das medidas alternativas deberán achegar xunto con
esta  declaración  responsable  unha  copia  da  declaración  de  excepcionalidade  e  unha 
declaración do licitador das medidas concretas aplicadas a tal efecto.

6º.-  Que  cumpro  a  obriga  de  contar  cun  plan  de  igualdade  de  conformidade  co 
establecido no artigo 45 da Lei Orgánica 3/2007 do 22 de marzo de igualdade para 
mulleres e homes:
SI
NO (por ter 250 traballadores ou menos)



En relación cos apartados 5º e 6º e para o caso de superar o número de traballadores 
indicados me comprometo a cumprir as obrigas indicadas no Real Decreto Lexislativo 
1/2013 do 29 de novembro polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de 
dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión así como na Lei Orgánica
3/2007, de 22 de marzo de igualdade para mulleres e homes.

7.º.- Que os datos desta empresa que constan no Rexistro de Licitadores .... (indicar
cal é o rexistro) co nº ....................
- Non foron alterados en ningunha das súas circunstancias
- que os datos desta empresa que constan no Rexistro de Licitadores referentes a:
1.-
2.-
3.-

Si sufriron alteración segundo se acredita mediante os documentos que se achegan a 
esta  declaración  e  que  estas  circunstancias  foron  comunicadas  ao  Rexistro  con 
data  .............,  manténdose  o  resto  de  datos  sen  alteración  algunha  respecto  do 
contido da
certificación do Rexistro.
Que o  convenio  colectivo  que  será  de  aplicación  aos traballadores  vinculados ao 
contrato  no  caso  de  resultar  adxudicatario  será  o 
seguinte:  .............................................................................................................,  así 
mesmo,
comprométese  a  facilitar  canta  información sexa  requirida  sobre  as condicións  de 
traballo aplicadas efectivamente aos mesmos.

8º.- Que a entidade mercantil á que represento (consignar o que proceda): 
Opción A: Non pertence a un grupo de empresas nin está integrada por ningún socio
no que concorra algún dos supostos establecidos no artigo 42 do Código de Comercio.
Opción B: Si pertence ao grupo de empresas ........................................................ ou
está integrada por algún socio no que concorre algún dos supostos do artigo 42.1 do
Código de Comercio.
Nota:  As  opcións  A  e  B  son  incompatibles  entre  sí,  sinale  soamente  a  que 
corresponda.

RELACIÓN EMPRESAS VINCULADAS COA EMPRESA OFERENTE
Nome ou razón social ………………….NIF………………………..
1.-
2.-
3.-

9º.-  Que o asinante desta declaración, a compañía mercantil á que represento e os 
administradores  e  representantes  da  mesma non interviñeron en negociación e/ou 
acordo algún para falsear a competencia e que non ten coñecemento da existencia 
dun posible conflicto de intereses debido a súa participación neste procedemento de 
contratación.

10º.-  Así mesmo  autorizo  ó órgano de contratación a obter os datos que obren en 
poder doutras Administracións que fosen necesarios para comprobar a veracidade das
declaracións realizadas.



11º.- No caso de empresas estranxeiras: Que acepto expresamente o sometemento 
á xurisdición dos xulgados e tribunais españois para resolver tódalas incidencias que 
podan  xurdir  con  renuncia  ao  foro  xurisdicional  estranxeiro  que  lle  puidera 
corresponder.

12º.- No caso de Unións Temporais de empresas:
● D./D.ª:
● Con D.N.I. nº:
● Actuando en nome propio ou en representación da:
○ Empresa (A):
○ Con NIF nº:
○ Domicilio a efectos de notificacións en:
○ De acordo coa escritura de poder nº
○ Teléfono de contacto:
○ Correo electrónico de contacto:
● D./D.ª:
● Con D.N.I. nº:
● Actuando en nombre propio ou en representación da:
○ Empresa (B):
○ Con NIF nº:
○ Domicilio a efectos de notificacións en:
○ De acordo coa escritura de poder nº
○ Teléfono de contacto:
○ Correo electrónico de contacto:
(Repetir apartados no caso de máis empresas)

DECLARAN BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:
a). Que manifestan a súa vontade de constituír unha unión temporal de empresas
(UTE) comprometéndose, no caso de resultar adxudicatarios do contrato obxecto de
licitación, a formalizar a constitución de dita UTE en escritura pública.
b). Que a participación que cada empresa ostentará na Unión Temporal de Empresas
será a seguinte (expresada en porcentaxe): (A): .....% (B):.....%
c). Que, aos efectos mencionados, designan como representante único da UTE
a:........................................
d). Que igualmente designan como domicilio único e válido para as notificacións que o
seguinte:
E para que así conste, e aos efectos de ser admitido no procedemento de referencia,
emite a presente declaración.
En _................... a .....de....................... de 201...
(Asinado polos representantes legais de tódolos integrantes da UTE.

13º.- No caso de ter previsto subcontratacións:
(DECLARACIÓN RESPONSABLE DO SUBCONTRATISTA):
D./D.ª ...........................co D.N.I. n.º: ........................................, en nome propio ou en
representación da empresa.........................................................,en calidade de
..................................., co obxecto poder ser subcontratista no CONTRATO -----------
--------------- declara baixo a súa responsabilidade:
a).- Que o asinante desta declaración como a compañía mercantil á que represento e 
os administradores e representantes da mesma reúne tódolos requisitos legalmente 
establecidos para poder contratar co Concello de Lugo o servizo de referencia e ten 



plena capacidade de obrar e non se atopan comprendidos en ningunha das causas de 
prohibición para contratar co Concello de Lugo, enumeradas no artigo 70 da Lei
9/2017 de contratos do sector público.

b).- Que a empresa se atopa ó corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa 
Administración do Estado así como de alta no Imposto de Actividades Económicas, e ó
corrente do seu pagamento, no seu caso, e coa Seguridade Social establecidas polas 
disposicións vixentes.

c).-  Que a empresa que represento atópase ó corrente coas obrigas tributarias co 
Excmo. Concello de Lugo

d).- Que non está incurso en ningunha das causas ás que se refiren a Lei 3/2015 de 
30 de marzo reguladora do exercicio de alto cargo da Administración Xeral do estado 
ou as respectivas normas das Comunidades Autónomas,  a Lei  53/1984,  do 26 de 
decembro,  sobre  incompatibilidades  do  persoal  ao  servizo  das  Administracións 
Públicas,  a  Lei  5/1985,  do  19  de  xuño,  de  Réxime  Electoral  Xeral,  nos  termos 
establecidos nas mesmas, ou en calquera outra norma de aplicación na materia.

e)- Que cumpro a obriga de ter empregados traballadores discapacitados nun 2 por 
100 polo menos da plantilla da empresa de conformidade co artigo 42 do Real Decreto
Lexislativo 1/2013 de 29 de novembro polo que se aproba o Texto Refundido da Lei
Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social. Sinalar o 
que proceda:
SI
NON . Por ter menos de 50 traballadores.

No caso de ter optado polo cumprimento das medidas alternativas deberán achegar  
xunto  con  esta  declaración  responsable  unha  copia  da  declaración  de  
excepcionalidade e unha declaración do licitador das medidas concretas aplicadas a  
tal efecto.

f).- Que cumpro a obriga de contar un plan de igualdade de conformidade co
establecido no artigo 45 da Lei Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de igualdade para
mulleres e homes. Sinalar o que proceda:
SI
NON . Por ter 250 traballadores ou menos.

En relación cos apartados 5º e 6º e para o caso de superar o número de traballadores
indicados me comprometo a cumprir as obrigas indicadas no Real Decreto Lexislativo 
1/2013 de 29 de novembro polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de 
dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social así como na Lei 
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de igualdade para mulleres e homes.

g).-  Que  os  datos  desta  empresa  que  constan  no  Rexistro  de  Licitadores 
………………… (indicar cal é o rexistro):
-  Non (rodear cun círculo se fose o caso)  foron alterados  en ningunha das súas 
circunstancias.
- Que os datos desta empresa que constan no Rexistro de Licitadores referentes a:
1. ………………………………………………………………………….



2. ………………………………………………………………………….
3.…………………………………………………………………………...............
sí sufriron alteración segundo se acredita mediante os documentos que se achegan a
esta declaración e que estas circunstancias foron comunicadas ao Rexistro con data
............................................, manténdose o resto dos datos sen alteración algunha
respecto do contido da certificación do Rexistro

h).- Que me comprometo o cumprir as condicións especiais de execución establecidas
no prego de cláusulas administrativa.

i).- Así mesmo  autorizo  ó órgano de contratación a recabar os datos que obren en 
poder  da  Administración  que  fosen  necesarios  para  comprobar  a  veracidade  das 
declaracións realizadas.
...............................,......... de.............................. de................
(Lugar, data e sinatura do licitador)


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 


