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PREGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE 
DEBEN  REXER  NO  CONTRATO  ADMINISTRATIVO  DE  SERVIZOS 
DENOMINADO: “XESTIÓN DA ESCOLA DE IDIOMAS”, A ADXUDICAR 
POR PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO SUMARIO. 

TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CAPÍTULO I. Réxime xurídico

Cláusula 1. Réxime xurídico. 

 

O  presente  contrato  ten  carácter  administrativo,  de  conformidade  co 
disposto no artigo 25 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos del 
Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as 
Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, 
de 26 de febreiro de 2014. As partes quedan sometidas expresamente ao 
establecido neste prego e no correspondente proxecto.

 

O  prego  de  prescricións  técnicas  particulares  e  o  prego  de  cláusulas 
administrativas particulares, teñen carácter contractual, e a presentación da 
oferta suporá a proba de conformidade polo adxudicatario. 

 

Para o non previsto nos pregos, o contrato rexerase pola LCSP, polo Real 
Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo cal se desenrola parcialmente a Lei 
30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (RD 817/2009); 
polo Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, 
aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Outubro (RGLCAP), 
en todo o que non se opoña á anterior. A aplicación destas normas levarase 
a cabo en relación con todo o que non resultase afectado pola disposición 
derrogatoria de la LCSP

Supletoriamente, aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo 
e, no seu defecto, as de dereito privado.

 

CAPÍTULO II. Do órgano contratante.

Cláusula 2. Órgano de contratación.

 

De  conformidade  co  artigo  61  LCSP,  a  representación  das  entidades  do 
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sector  público  en  materia  contractual  corresponde  aos  órganos  de 
contratación, unipersoais ou colexiados que, en virtude de norma legal ou 
regulamentaria ou disposición estatutaria,  teñan atribuída a facultade de 
celebrar contratos no seu nome.

 

A  competencia  para  contratar  corresponde  ao  Alcalde  do  Concello,  de 
acordo  coa  distribución  de  competencias  establecida  na  disposición 
adicional segunda da LCSP.

Cláusula 3. Responsable do contrato e Dirección facultativa.

 

Ao responsable do contrato correspóndelle, de acordo co disposto no artigo 
62.1 LCSP, supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as 
instrucións  necesarias  co  fin  de  asegurar  a  correcta  realización  da 
prestación  pactada,  dentro  do  ámbito  de  facultades  que  o  órgano  de 
contratación lle atribúa.

Cláusula  4.  Unidade  encargada  do  seguimento  e  execución  do 
contrato.

De conformidade co artigo 62 LCSP, a unidade encargada do seguimento e 
execución ordinaria do contrato será a que se indica no  apartado 3 do 
Anexo I ao presente prego.

CAPÍTULO III. Do contrato.

Cláusula 5. Obxecto e necesidade do contrato. 

O  contrato  regulado  polo  presente  prego  é  aquel  cuxo  obxecto  son 
prestacións de facer consistentes no desenvolvemento dunha actividade ou 
dirixidos  á  obtención  dun  resultado  que  non  sexa  unha  obra  ou  unha 
subministración. As categorías destes contratos recóllense no Anexo II da 
LCSP.

O obxecto deste contrato ven definido no prego de prescrición técnicas que 
forma parte deste expediente.

De conformidade co artigo 99.3 LCSP o órgano de contratación non poderá 
dividir en lotes o obxecto do contrato cando existan motivos válidos que 
deberán xustificarse debidamente. No presente contrato a xustificación da 
non división en lotes,  indícase no  apartado 1 do Anexo I ao presente 
prego.
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Cláusula 6. Valor estimado. 

O valor  estimado do presente contrato,  de conformidade co disposto no 
artigo 101 LCSP, ascende á cantidade expresada no apartado 4 do Anexo 
I ao presente prego.

Cláusula 7. Presuposto base de licitación e prezo del contrato. 

 

Os contratos terán sempre un prezo certo, que deberá expresarse en euros.

O  presuposto  base  de  licitación  consignado  no  proxecto  ascende  á 
cantidade expresada no  apartado 5 do Anexo I ao presente prego. Foi 
elaborado de conformidade co disposto no artigo 100 e artigo 241 LCSP. O 
seu cálculo inclúe os tributos de calquera índole. 

En todo caso, indicarase como partida independente, o importe do Imposto 
sobre o Valor Engadido (IVE). 

Cláusula 8. Existencia de crédito

A prestación dos servizos está amparada polos créditos que se indican no 
apartado 5 do Anexo I ao presente prego.

Si  o  contrato  se  financia  con  Fondos  Europeos,  debe  someterse  ás 
disposicións do Tratado da Unión Europea e aos actos fixados en virtude do 
mesmo  e  ser  coherente  coas  actividades,  políticas  e  prioridades 
comunitarias en pro dun desenrolo sostible e mellora do medio ambiente, 
debendo  promover  o  crecemento,  a  competitividade,  o  emprego  e  a 
inclusión  social  así  como  a  igualdade  entre  homes  e  mulleres,  de 
conformidade  co  disposto  no  Regulamento  (UE)  nº 1303/2013  do 
Parlamento Europeo e do Consello, de 17 de decembro de 2013, polo cal se 
establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenrolo 
Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo 
Agrícola de Desenrolo Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo 
que  se  establecen  disposicións  xerais  relativas  ao  Fondo  Europeo  de 
Desenrolo Rexional, ao Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y ao 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, e se derroga o Regulamento (CE) 
nº 1083/2006 do Consello.

Cláusula 9. Prazo e lugar de execución.

O prazo de  prestación  do servizo  será  o  que  figura  no  apartado 7 do 
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Anexo I ao presente prego ou o  que  se determine na  adxudicación do 
contrato..

Cláusula 10. Condicións especiais de execución. 

Os  órganos  de  contratación  poderán  establecer  condicións  especiais  en 
relación coa execución do contrato, sempre que estean vinculadas o seu 
obxecto,  no  sentido  do  artigo  145  LCSP,  non  sexan  directa  ou 
indirectamente discriminatorias e sexan compatibles co dereito comunitario.

As  condicións  especiais  de  execución  para  este  contrato  se  indican  no 
apartado 13 del Anexo I ao presente prego.

 

Estas condicións  especiais  de execución terán o  carácter  de  obrigacións 
contractuais esenciais aos efectos sinalados na letra f) do artigo 211 LCSP, 
polo tanto o seu incumprimento será causa de resolución do contrato. 

Tódalas condicións especiais  de execución que formen parte do contrato 
serán  esixidas  igualmente  a  tódolos  subcontratistas  que  participen  na 
execución do mesmo.

 

Cláusula 11. Revisión de prezos.

 

Na revisión de prezos se estará ao especificado no apartado 6 do Anexo I 
do presente prego, todo isto de conformidade co artigo 103 da LCSP e 104 
ao 106 do RGLCAP. 

Nos contratos celebrados con prezos provisionais non caberá a revisión de 
prezos de conformidade co disposto no artigo 102.7 LCSP.

CAPÍTULO IV. Do licitador.

Cláusula 12. Aptitude para contratar.

 

Poderán optar á adxudicación do presente contrato as persoas naturais ou 
xurídicas,  españolas  ou  estranxeiras,  a  título  individual  ou  en  unión 
temporal de empresarios, que teñan aptitude para contratar. 

En  relación  ás  Unións  Temporais  de  Empresarios,  a  alteración  da  súa 
composición así como os supostos de modificación durante a licitación se 
estará ao disposto no artigo 69 apartado 8 e seguintes.
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Nos casos de fusión de empresas nos que participe a sociedade contratista, 
continuará o contrato vixente coa entidade absorbente ou coa resultante da 
fusión,  que  quedará  subrogada  en  todos  os  dereitos  e  obrigacións 
dimanantes do mesmo. Igualmente, nos supostos de escisión, aportación ou 
transmisión de empresas ou ramas de actividade das mesmas, continuará o 
contrato coa entidade á que se atribúa o contrato, que quedará subrogada 
nos dereitos e obrigacións dimanantes do mesmo,  sempre que reúna as 
condicións  de  capacidade,  ausencia  de  prohibición  de  contratar,  e  a 
solvencia  esixida  ao  acordarse  á  adxudicación  ou  que  as  diversas 
sociedades  beneficiarias  das  mencionadas  operacións  e,  no  caso  de 
subsistir, a sociedade da que proveñan o patrimonio, empresas ou ramas 
segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquelas da execución do 
contrato.  Si  non  puidesen  producirse  a  subrogación  por  non  reunir  a 
entidade á que se atribúa o contrato as condicións de solvencia necesarias 
se resolverá o contrato, considerándose a tódolos efectos como un suposto 
de resolución por culpa do adxudicatario.

Aos  efectos  anteriores  a  empresa  deberá  comunicar  ao  órgano  de 
contratación a circunstancia que se produciu

As  persoas  xurídicas  só  poderán  ser  adxudicatarias  de  contratos  cuxas 
prestacións  estean comprendidas  dentro  dos  fins,  obxecto  ou ámbito  de 
actividade  que,  a  tenor  dos  seus  estatutos  ou  regras  fundacionais,  lles 
sexan propios.

Os contratistas deberán contar así mesmo coa habilitación empresarial ou 
profesional que, no seu caso, sexa esixible para a realización da actividade 
ou  prestación  que  constitúa  o  obxecto  do  contrato,  de  conformidade co 
establecido no apartado 9 do Anexo I ao prego.

En  relación  coas  empresas  comunitarias  ou  de  Estados  signatarios  do 
Acordo sobre o Espazo Económico Europeo e empresas non comunitarias 
será de aplicación o disposto nos artigos 67 y 68 LCSP.

 

Cláusula 13. Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas 
do Sector Público.

 

De conformidade co artigo 159.4 a) e 6 LCSP, tódolos licitadores que se 
presenten a licitacións realizadas  a través do procedemento simplificado 
sumario  deberán  estar  inscritos  no  Rexistro  Oficial  de  Licitadores  e 
Empresas Clasificadas do Sector Público, na data final de presentación de 
ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia.
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Sen prexuízo do anterior, a Disposición Transitoria Terceira da LCSP dispón 
que ata que non transcorran seis meses da entrada en vigor da LCSP, non 
resultará  esixible  a  obrigación  establecida  para  o  procedemento  aberto 
simplificado sumario de estar inscrito no Rexistro Oficial  de Licitadores e 
Empresas Clasificadas ou rexistro equivalente, polo que a acreditación da 
capacidade e ausencia de prohibicións de contratar se realizará na forma 
establecida con carácter xeral.

CAPÍTULO V. Do procedemento de adxudicación.

Cláusula 14. Procedemento.

De conformidade co disposto no artigo 159.6 LCSP, o contrato adxudicarase 
por procedemento aberto simplificado sumario, de acordo co establecido no 
apartado 8 do Anexo I do prego e levarase a cabo atendendo a un único 
criterio  de  adxudicación  ou  ben  a  unha  pluralidade  de  criterios  de 
adxudicación, segundo o disposto no apartado 8 do Anexo I do presente 
prego e conforme aos termos e requisitos establecidos en dito texto legal, 
de conformidade co disposto nos artigos 145 y 146 LCSP.

Cláusula 15. Publicidade.

O anuncio de licitación do contrato unicamente precisará de publicación no 
perfil do contratante. 

No  perfil  de  contratante  que  figura  no  apartado  19  do  Anexo  I ao 
presente prego, se ofrecerá información relativa á convocatoria da licitación 
do contrato, incluíndo os pregos de cláusulas administrativas particulares e 
documentación complementaria, no seu caso.

Toda  a  documentación  necesaria  para  a  presentación  da  oferta  estará 
dispoñible por medios electrónicos dende o día da publicación do anuncio en 
dito perfil do contratante.

Os interesados no procedemento de licitación poderán solicitar información 
adicional  sobre  os  pregos  e  demais  documentación  complementaria  coa 
antelación fixada no apartado 18 do Anexo I deste prego.

 

Cláusula 16. Criterios de adxudicación.

 
O artigo 159.6 c) LCSP dispón que a oferta se avaliará, en todo caso, con 
arranxo a criterios de adxudicación cuantitativos mediante a mera 
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aplicación de fórmulas establecidas nos pregos.
 

Os criterios que servirán de base para a adxudicación, son os sinalados no 
apartado 8 do Anexo I ao presente prego, coa ponderación atribuída a 
cada un de eles ou cando por razóns obxectivas debidamente xustificadas, 
non sexa posible ponderar os criterios  elixidos, estes se enumerarán por 
orde decrecente de importancia.

Cando  se  sinale  un  único  criterio  de  adxudicación,  este  deberá  estar 
relacionado  cos  custes,  pudendo  ser  o  prezo  ou  un  criterio  baseado  na 
rendibilidade, como o custe do ciclo de vida calculado de acordo co indicado 
no artigo 148.

De  entre  os  criterios  obxectivos  de  adxudicación,  no  apartado  11  do 
Anexo  I se  sinalan  os  parámetros  obxectivos  que  deberán  permitir 
identificar  os  casos  nos  que  unha  oferta  se  considere  anormal  de 
conformidade co disposto no artigo 149.2 LCSP.

De  conformidade  co  artigo  145.7  da  LCSP,  admitirase  como  criterio  de 
adxudicación as seguintes melloras vinculadas co obxecto do contrato, que 
aparecen descritas no proxecto , no seu anexo VI. 

 

TÍTULO II. LICITACIÓN DO CONTRATO.

CAPÍTULO I. Das proposicións.

Cláusula 17. Presentación de proposicións.

 

De conformidade co artigo 159 LCSP, as proposicións deberán presentarse 
necesaria e unicamente no rexistro indicado no anuncio de licitación. 

Cada  licitador  non  poderá  presentar  máis  dunha  proposición.  Tampouco 
poderá  subscribir  ningunha  proposición  en  unión  temporal  con  outros 
empresarios  si  o  fixo  individualmente  o  figurar  en  máis  dunha  unión 
temporal. A infracción destas normas dará lugar á non admisión de tódalas 
proposicións por el subscritas.

A  presentación  de  proposicións  supón  a  aceptación  incondicional  polo 
empresario do contido da totalidade das cláusulas ou condicións previstas 
nos pregos que rexen o contrato, sen excepcións ou reserva algunha.
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Cláusula 18. Forma e contido das proposicións.

 

A oferta entregarase nun único sobre ou arquivo electrónico, indicado no 
apartado 10 do Anexo I ao presente prego.

 

O sobre presentarase pechado e  asinado polo licitador  ou persoa que o 
represente,  debendo  figurar  no  exterior  o  número  de  referencia  e  a 
denominación do contrato ao que licitan, o nome e apelidos do licitador ou 
razón social da empresa e o seu correspondente NIF. No seu interior deberá 
constar unha relación numérica dos documentos que conteñen. 

O  órgano  ou  a  mesa  de  contratación  poderá  pedir  aos  licitadores  que 
presenten a totalidade o unha parte dos documentos xustificativos, cando 
consideren que existen dúbidas razoables sobre a vixencia ou fiabilidade da 
declaración, cando resulte necesario para o bo desenrolo do procedemento 
e, en todo caso, antes de adxudicar o contrato.

 

ÚNICO  SOBRE  DE  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  E  OFERTA  DE 
CRITERIOS AVALIABLES EN CIFRAS OU PORCENTAXES.

 

Dentro deste sobre os licitadores deberán incluír:

 

1.- Declaración responsable e oferta de criterios avaliables en cifras 
ou porcentaxes.

 

A  declaración responsable  e  a  oferta de criterios  avaliables en cifras ou 
porcentaxes se presentará redactada conforme ao modelo establecido no 
Anexo  II ao  presente  prego,  non  aceptándose  aquelas  que  conteñan 
omisións,  erros  ou  riscadas  que  impidan  coñecer  claramente  o  que  a 
Administración estime fundamental  para considerar  a  oferta.  Se  algunha 
proposición  non  gardase  concordancia  coa  documentación  examinada  e 
admitida,  excedese  do  presuposto  base  de  licitación,  variase 
substancialmente  o  modelo  establecido,  comportase  erro  manifesto  no 
importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de 
que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, será deserta pola 
Mesa de contratación mediante resolución motivada, sen que sexa causa 
bastante para o rexeitamento o cambio ou omisión de algunhas palabras do 
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modelo si iso non altera o seu sentido. 

Na proposición indicarase como partida independente o importe do Imposto 
sobre o Valor Engadido.

Así  mesmo,  cando  para  a  selección  do  contratista  se  atenda  a  unha 
pluralidade  de  criterios,  incluirase  neste  sobre,  no  seu  caso,  a 
documentación  relativa  a  aqueles  criterios  avaliables  de  maneira 
automática  mediante  cifras  ou  porcentaxes  por  aplicación  das  fórmulas 
establecidas nos pregos.

En relación coa documentación técnica a presentar en relación cos criterios 
de adxudicación se estará ao disposto no  apartado 12 do Anexo I ao 
prego.

 

2.- Unións Temporais de Empresarios.

Deberase  de  presentar  unha  única declaración  responsable  e  oferta  de 
criterios avaliables en cifras o porcentaxes conforme ao modelo do Anexo 
II, subscrita por tódalas entidades que constitúan a UTE.

Así mesmo, deberá aportarse o compromiso de constituír a unión temporal 
por parte dos empresarios que sexan parte da mesma de conformidade co 
esixido  no  apartado  3  do  artigo  69  LCSP,  cunha  duración  que  será 
coincidente, ao menos, coa do contrato ata a súa extinción.

No escrito de compromiso indicarase: os nomes e circunstancias dos que a 
constitúan;  a  participación  de  cada  un  deles,  así  como  a  asunción  do 
compromiso  de  constituírse  formalmente  en  unión  temporal  en  caso  de 
resultar  adxudicatarios  do  contrato.  O  citado  documento  deberá  estar 
firmado polos representantes de cada unha das empresas que compoñen a 
unión. 

 

3.- Empresas vinculadas.

Unicamente, as empresas pertencentes a un mesmo grupo, entendéndose 
por tales as que se encontren en algún dos supostos do artigo 42 do Código 
de  Comercio  e  que  presenten  distintas  proposicións  para  concorrer 
individualmente  á  adxudicación,  deberán  presentar  declaración  na  que 
fagan constar esta condición.

Tamén  deberán  presentar  declaración  explícita  aquelas  sociedades  que, 
presentando  distintas  proposicións,  concorran  en  algún  dos  supostos 
alternativos establecidos en el artigo 42 do Código de Comercio, respecto 
dos socios que a integran.
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Cláusula 19. Cualificación da documentación presentada, valoración 
e apertura de proposicións.

 

Cando  a  valoración  das  ofertas  se  efectúe  automaticamente  mediante 
dispositivos informáticos, garantíndose que a apertura das proposicións non 
se  realizará  ata  que  finalice  o  prazo  para  a  súa  presentación,  non  se 
celebrará acto público de apertura das mesmas. Realizado dito trámite, a 
mesa procederá a cualificar a declaración presentada polos licitadores.

No caso contrario, a apertura das proposicións se efectuará pola mesa de 
contratación en acto público no que se procederá a súa lectura. Neste caso, 
finalizado o acto público, na mesma sesión, a mesa procederá a cualificar a 
declaración presentada polos licitadores.

Se fora posible na mesma sesión, previa exclusión, no seu caso, das ofertas 
que non cumpran os requirimentos do prego, a mesa procederá a avaliar e 
clasificar as ofertas.

No suposto de que se identifiquen ofertas que se encontren incursas en 
presunción de anormalidade, a mesa seguirá o procedemento previsto no 
artigo 149, si ben o prazo máximo que pode conferirse ao licitador para que 
xustifique a súa oferta non poderá superar os 5 días hábiles, dende a data 
do envío da correspondente comunicación.

Ademais, no caso de que se produza o empate entre dous ou máis ofertas, 
deberase aplicar  o  réxime de desempate establecido no artigo 147.2 da 
LCSP. 

Posteriormente,  a  mesa realizará a proposta  de adxudicación a favor  do 
candidato coa mellor  puntuación.  En relación co  licitador  proposto como 
adxudicatario,  a  mesa  comprobará  no  Rexistro  Oficial  de  Licitadores  e 
Empresas  Clasificadas  que  a  empresa  está  debidamente  constituída,  o 
asinante da proposición ten poder bastante para formular a oferta e que non 
está incursa en ningunha prohibición para contratar. 

Así mesmo a mesa requirirá á empresa que obtivo a mellor puntuación, a 
documentación  necesaria  para  a  adxudicación  e,  no  seu  caso,  calquera 
outra documentación que non figure inscrita no Rexistro de Licitadores, nos 
termos establecidos na cláusula 21 ao presente prego.

Dende  o  momento  no  que  se  notifique  a  adxudicación  do  contrato,  as 
ofertas presentadas e a documentación relativa á valoración das mesmas 
serán accesibles de forma aberta por medios informáticos.
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Notificada  a  adxudicación  do  contrato  e  transcorridos  os  prazos  para  a 
interposición de recursos sen que se interpuxeran,  a documentación que 
acompaña ás proposicións quedará a disposición dos interesados. Se estes 
non retiran a súa documentación nos tres meses seguintes á data en que se 
lles notifique a adxudicación, a Administración non estará obrigada a seguila 
custodiando.

CAPÍTULO  II.  Da  proposta  de  adxudicación,  adxudicación  e 
perfección e formalización.

Cláusula 20. Efectos da proposta de adxudicación. Decisión de non 
adxudicar ou celebrar o contrato e desistimento do procedemento 
de adxudicación pola Administración.

 

A proposta de adxudicación do contrato non crea dereito algún en favor do 
licitador  proposto,  que non os adquirirá fronte á Administración,  mentres 
non se formalice o contrato ou, no seu caso, aceptada polo contratista a 
resolución de adxudicación.

 

De  conformidade  co  disposto  no  artigo  152  LCSP  a  decisión  de  non 
adxudicar  ou  celebrar  o  contrato  ou  o  desistimento  do  procedemento 
poderán acordarse polo órgano de contratación antes da formalización ou, 
no seu caso, da aceptación polo contratista da resolución de adxudicación.

 

Só poderá adoptarse a decisión de non adxudicar ou celebrar o contrato por 
razóns  de  interese  público  debidamente  xustificadas  no  expediente.  O 
desistimento do procedemento deberá estar fundado nunha infracción non 
emendable das normas de preparación do contrato ou das reguladoras do 
procedemento  de  adxudicación,  debendo  xustificarse  no  expediente  a 
concorrencia da causa.

Cláusula 21. Adxudicación do contrato.

A adxudicación do contrato corresponde ao órgano de contratación sinalado 
no apartado 2 do Anexo I ao presente prego.

O órgano de contratación adxudicará o contrato ao licitador que presentara 
a mellor oferta, de conformidade co disposto no artigo 145 LCSP. Cando o 
único criterio a considerar sexa o prezo, entenderase que a mellor oferta é a 
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que incorpora o prezo máis baixo, sen prexuízo da aplicación de criterios 
para  a  determinación  de  ofertas  anormalmente  baixas.  A  adxudicación 
utilizando unha  pluralidade de criterios  farase en base á mellor  relación 
calidade-prezo. 

A mesa procederá a requirir  á  empresa que obtivo a mellor  puntuación, 
mediante  comunicación  electrónica,  para  que,  no  seu  caso,  presente  a 
subscrición das pólizas que se indican no  apartado 20 do Anexo I ao 
prego e todo elo no prazo de 7 días hábiles a contar  desde o envío da 
comunicación.

 
Cando  o  empresario  estea  inscrito  no  Rexistro  Oficial  de  Licitadores  e 
Empresas  Clasificadas  do  Sector  Público  ou  figure  nunha  base  de  datos 
nacional dun Estado membro da Unión Europea, como un expediente virtual 
da empresa, un sistema de almacenamento electrónico de documentos ou 
un sistema de precualificación, e estes sexan accesibles de modo gratuíto 
para os citados órganos, non estará obrigado a presentar os documentos 
xustificativos ou outra proba documental dos datos inscritos nos referidos 
lugares, sendo unicamente necesario a manifestación expresa por parte do 
licitador da súa inscrición no Rexistro ou base de datos correspondente.

A inscrición no Rexistro Oficial  de Licitadores e Empresas Clasificadas do 

Sector  Público  eximirá  aos  licitadores  inscritos,  a  tenor  do  que  nel  está 

reflexado e salvo proba en contrario, da presentación nas convocatorias de 

contratación das condicións de aptitude do empresario.

 

De  acordo  co  disposto  no  artigo  139.1  LCSP,  a  presentación  das 
proposicións supón a autorización á mesa e ao órgano de contratación para 
consultar os datos recollidos no  Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas 
Clasificadas  do  Sector  Público  ou  nas  listas  oficiais  de  operadores 
económicos nun Estado membro da Unión Europea.

Ademais,  no  prazo  de  7  días  hábiles,  deberá  presentar  calquera  outra 
documentación que non figure inscrita no Rexistro de Licitadores.

Por tanto, en aqueles casos nos que non resultara esixible a obrigación de 
figurar inscrito no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do 
Sector Público, en aplicación ao disposto na Disposición Transitoria terceira 
da LCSP, ou cando algún dos datos ou documentos non constaran inscritos 
no referido Rexistro, a mesa de contratación deberá requirir ao empresario 
que presentara a mellor oferta, así como a tódalas empresas integrantes da 
UTE que fora proposta como adxudicataria, para que no prazo de 7 días 
hábiles a contar dende o envío da comunicación presenten, no seu caso, a 
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seguinte documentación: 

1.- Capacidade de obrar.

1.1.- Se a empresa fora persoa xurídica, a escritura ou documento de 
constitución,  os  estatutos  ou  acto  fundacional  nos  que  consten  as 
normas polas que se regula a súa actividade, debidamente inscritos, no 
seu  caso,  no  Rexistro  Público  que  corresponda  segundo  o  tipo  de 
persoa xurídica da que se trate, así como o Número de Identificación 
Fiscal (NIF). 

 

1.2.- Si se trata de empresario individual, o DNI ou documento que, no 
seu caso, o substitúa regulamentariamente. 

 

1.3.- A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan 
nacionais  de  Estados  membros  da  Unión  Europea  ou  de  Estados 
signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, acreditarase 
pola súa inscrición no rexistro procedente, de acordo coa lexislación do 
Estado onde estean establecidos ou mediante a presentación dunha 
declaración  xurada  ou  un  certificado  de  acordo  coas  disposicións 
comunitarias de aplicación.

 

1.4.-  Cando se trate de empresas estranxeiras non comprendidas no 
parágrafo  anterior,  informe  da  Misión  Diplomática  Permanente  de 
España  no  Estado  correspondente  ou  da  Oficina  Consular  en  cuxo 
ámbito  territorial  radique  o  domicilio  da  empresa,  no  que  se  faga 
constar, previa acreditación pola empresa. 

 

1.5.  Sen prexuízo da aplicación das obrigacións de España derivadas 
de acordos internacionais, as persoas físicas ou xurídicas de Estados 
non pertencentes á Unión Europea ou de Estados signatarios do Acordo 
sobre  o  Espazo  Económico  Europeo  deberán  xustificar  mediante 
informe que o Estado de procedencia da empresa estranxeira admite a 
súa vez  a participación de empresas españolas na contratación cos 
entes do sector público asumibles aos numerados no artigo 3, en forma 
substancialmente  análoga.  Dito  informe  será  elaborado  pola 
correspondente Oficina Económica e Comercial  de España no exterior 
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e se acompañará  á documentación que se presente.

 

1.6.-  As  empresas  estranxeiras  presentarán  a  súa  documentación 
traducida de forma oficial ao castelán.

 

2.- Bastanteo de poderes.

 

No  suposto  de  que  o  licitador  estea  inscrito  no  Rexistro  Oficial  de 
Licitadores  e  Empresas  Clasificadas  do  Sector  Público,  non  será 
necesaria  a  presentación  do  bastanteo  de  poder  realizado  pola 
Secretaria do Concello, cando dita representación conste debidamente 
inscrita.

 

No caso de que o licitador non estea inscrito en dito Rexistro, os que 
comparezan ou firmen proposicións en nome doutro ou representen a 
unha  persoa  xurídica,  deberán  acompañar  escrituras  ou 
documentación  acreditativa  das  facultades  do  representante 
debidamente bastanteada pola Secretaría do Concello de Cuntis. Para a 
obtención do bastanteo deben facer chegar á Secretaría os seguintes 
documentos: 

 

- DNI orixinal do representante. 

- Documentación que acredite a capacidade da persoa xurídica  e das 
facultades do representante da entidade para participar en licitacións 
públicas. 

-  Salvo  que  se  trate  de  poderes  especiais  outorgados  para  o  acto 
concreto  da  licitación,  deberá  constar  a  inscrición  dos  poderes  no 
Rexistro Mercantil, en caso de sociedades.

 

3- Habilitación empresarial.

 

No caso de que o licitador deba acreditar a súa habilitación empresarial de 
conformidade co disposto no  apartado 9 do Anexo I ao presente prego, 
deberá aportar os documentos acreditativos da mesma.

 

4- Unións Temporais de Empresarios
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No suposto  de que o  contrato se adxudícase a unha unión temporal  de 
empresarios,  esta  acreditará  a  súa  constitución  en escritura  pública,  así 
como o NIF asignado a dita unión, unha vez efectuada a adxudicación do 
contrato a súa favor. En todo caso, a duración da unión será coincidente coa 
do contrato ata a súa extinción. 

 

5- Obrigacións tributarias e coa Seguridade Social. 

 

Obrigacións tributarias:

 

 a)  Orixinal  ou  copia  compulsada  de  alta  no  imposto  sobre  Actividades 
Económicas  no epígrafe  correspondente ao obxecto do contrato,  sempre 
que exerza actividades suxeitas a dito imposto, en relación coas que veña 
realizando á data de presentación da súa proposición referida ao exercicio 
corrente ou o último recibo, completado cunha declaración responsable de 
non darse de baixa na matrícula do citado imposto.

Os  suxeitos  pasivos  que  estean  exentos  do  imposto  deberán  presentar 
declaración  responsable  indicando  a  causa  de  exención.  No  suposto  de 
encontrarse nalgunha das exencións establecidas no artigo 82.1 apartados 
b), e) y f) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, deberán 
presentar  así  mesmo  resolución  expresa  da  concesión  da  exención  da 
Axencia Estatal de Administración Tributaria. 

As  unións  temporais  de  empresarios  deberán  acreditar,  unha  vez 
formalizada  a  súa  constitución,  o  alta  no  imposto,  sen  prexuízo  da 
tributación que corresponda ás empresas integrantes da mesma.

 

b)  Certificación positiva  expedida pola  Axencia  Estatal  da  Administración 
Tributaria, na que se conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos 
establecidos no artigo 13 do RGLCAP. 

Ademais,  o  proposto  adxudicatario  non  deberá  ter  débedas  de  natureza 
tributaria  no  período  executivo  de  pago  co  Concello  de  Cuntis.  A 
Administración Local, de oficio, comprobará mediante os datos obrantes na 
Tesourería o cumprimento de dita obrigación.

 

Obrigacións coa Seguridade Social: 
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Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Social, na que 
se conteña xenericamente o cumprimento dos requisitos  establecidos no 
artigo 14 do RGLCAP. 

Os profesionais colexiados que, de conformidade coa Disposición Adicional 
Décimo  oitava  do  texto  refundido  da Lei  Xeral  da  Seguridade  Social, 
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 de outubro, esteen 
exentos da obrigación de alta no réxime especial e que  opten ou optaran 
por  incorporarse  á  Mutualidade  de  Previsión  Social  do  correspondente 
colexio  profesional,  deberán  aportar  unha  certificación  da  respectiva 
Mutualidade, acreditativa da súa pertenza á mesma.

A presentación de dita certificación non exonera ao interesado de xustificar 
as  restantes  obrigacións  que  se  sinalan  no  presente  prego  cando  teña 
traballadores  ao  seu  cargo,  debendo,  en  caso  contrario,  xustificar  dita 
circunstancia mediante declaración responsable.

 

Presentada a documentación e, nos casos en que resulte preceptiva, previa 
fiscalización  do  compromiso  do  gasto  pola  Intervención,  nun  prazo  non 
superior a 5 días, procederase a adxudicar o contrato a favor do licitador 
proposto  como  adxudicatario,  procedéndose,  unha  vez  adxudicado  o 
mesmo, a súa formalización ou, no seu caso, á aceptación polo contratista 
da  resolución  de  adxudicación.  No  caso  contrario,  entenderase  que  o 
licitador retirou a súa oferta, procedéndose a esixirlle o importe do 3% do 
presuposto base de licitación, IVE excluído, en concepto de penalidade, sen 
prexuízo  do  establecido  na  letra  a)  do  apartado  2  do  artigo  71,  e 
efectuarase  proposta  de  adxudicación  a  favor  do  seguinte  candidato  en 
puntuación,  outorgándolle  o  prazo  de  7  días  hábiles  para  presentar  a 
documentación que lle sexa requirida.

A adxudicación notificarase aos licitadores, debendo ser publicada no perfil 
do contratante no prazo de 15 días.

O órgano de contratación poderá declarar deserta a licitación, no seu caso, 
a proposta da mesa de contratación, cando non exista ningunha oferta ou 
proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran no prego.

De conformidade co disposto no artigo 147.2 LCSP, o empate entre varias 
ofertas  trala  aplicación  dos  criterios  de  adxudicación  do  contrato 
resolverase mediante a aplicación por orde dos seguintes criterios sociais, 
referidos ao momento de finalizar o prazo de presentación de ofertas:
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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)   Menor porcentaxe de contratos temporais na plantilla de cada unha 
das empresas.

c)   Maior porcentaxe de mulleres empregadas na plantilla de cada unha 
das empresas.

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

A efectos de aplicación destes criterios os licitadores deberán acreditalos, 
no  seu  caso,  mediante  os  correspondentes  contratos  de  traballo  e 
documentos de cotización á Seguridade Social e calquera outro documento 
admitido en dereito que acredite os criterios sociais anteriormente referidos.

 

Cláusula 22. Perfección e formalización do contrato.

 

O contrato se perfeccionará coa súa formalización.

 

De conformidade co disposto no artigo 159.6 g) LCSP, a formalización do 
contrato poderá efectuarse mediante a firma de aceptación polo contratista 
da resolución de adxudicación.

Non  obstante  ao  anterior,  o  contrato  tamén  poderá  formalizarse  en 
documento administrativo que se axustará con exactitude ás condicións da 
licitación e ademais poderá formalizarse en escritura pública si así o solicita 
o  contratista,  correndo  ao  seu  cargo  os  gastos  derivados  do  seu 
outorgamento. Neste caso, o contratista deberá entregar á Administración 
unha copia lexitimada e unha simple do citado documento no prazo máximo 
dun mes desde a súa formalización.

 

A formalización do contrato ou aceptación polo contratista da resolución de 
adxudicación,  deberá  efectuarse non máis  tarde dos quince días  hábiles 
seguintes  a  aquel  no  que  se  reciba  a  notificación  da  adxudicación  aos 
licitadores na forma prevista no artigo 151 LCSP.
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De conformidade co establecido no artigo 153.4 LCSP cando por  causas 
imputables ao adxudicatario non se formalizase o contrato ou non se levase 
a cabo a aceptación polo contratista da resolución de adxudicación, dentro 
do  prazo  indicado  esixiráselle  o  importe  do  3%  do  presuposto  base  de 
licitación,  IVE  excluído,  en  concepto  de  penalidade,  sen  prexuízo  do 
establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 LCSP.

TITULO III. EXECUCIÓN DO CONTRATO

CAPÍTULO I. DEREITO E OBRIGAS

Cláusula 23. Execución material do servizo.

 

A  execución  material  dos  servizos  realizarase  con  estrita  suxeición  ás 
cláusulas  estipuladas  no  contrato,  e  por  remisión  deste  ao  resto  de 
documentos contractuais  que rexen este procedemento,  especialmente o 
prego de prescricións técnicas que define os traballos e na proposta que o 
adxudicatario fixese na súa oferta técnica. O adxudicatario deberá prestar 
os diferentes servizos contratados aplicando sempre a dilixencia esixible ás 
boas prácticas do sector, e conforme ás instrucións que en interpretación do 
contrato dera o órgano de contratación.

 

As actuacións de seguimento e control da execución material do contrato 
realizaranse sen prexuízo dos  controis  administrativos sobre a  execución 
formal  e documental  do contrato que realicen os Servizos municipais  de 
Secretaría e Intervención.

 

Cantas incidencias xurdan entre o órgano de contratación e o contratista, 
tramitaranse mediante expediente contraditorio de acordo co disposto no 
artigo 97 RLCAP.

 

O  contratista  está  obrigado  ao  cumprimento  da  normativa  vixente  no 
momento de execución dos servizos en materia laboral,  de seguridade e 
saúde, e protección e xestión ambiental. As sancións que as autoridades 
competentes poidan impoñer polo incumprimento destas normas han de ser 
asumidas polo contratista, podendo suspender o Concello o pagamento das 
facturas ata que se acredite o seu aboamento, sen que esta paralización 
xere dereito a intereses a favor do contratista. 

 

Cláusula 24.  Persoal do servizo.
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O contratista realizará todos os servizos incluídos neste contrato co persoal 
do servizo previsto, no seu caso no PPT e na súa oferta técnica e garantirá 
que  en  todo  momento  o  servizo  se  presta  co  persoal  preciso,  con 
independencia dos dereitos sociais dos traballadores (permisos, vacacións, 
licenzas) ou das baixas que se produzan.

 

O  persoal  que  o  empresario  destine  á  execución  do  contrato  non  terá 
vinculación  laboral  ou  de  ningún  outro  tipo  co  Concello,  debendo  ser 
contratados  no  réxime  ou  modalidade  que  legalmente  corresponda  polo 
adxudicatario. Á extinción dos contratos de servizos, non poderá producirse 
en  ningún  caso  a  consolidación  das  persoas  que  realizasen  os  traballos 
obxecto do contrato como persoal do Concello contratante.

 

O contratista está obrigado a cumprir as normas vixentes en materia fiscal, 
laboral,  de  Seguridade  Social  e  de  seguridade  e  saúde  no  traballo, 
quedando  o  Concello  exonerado  de  calquera  responsabilidade  por  este 
incumprimento. Estará obrigado a realizar unha declaración expresa neste 
sentido.

Antes do inicio da prestación e en aplicación da Lei 26/2015, de 28 de xullo, 
de  modificación  do  sistema  de  protección  á  infancia  e  adolescencia, 
deberase presentar por cada unha das persoas que interveñan na 
prestación deste servizo un certificado de penais.

Cláusula 24. Medios materiais.

Se os medios materiais e humanos destinados á execución dos traballos 
fosen  un  dos  criterios  de  valoración  das  ofertas,  a  achega  destes  será 
considerado obriga esencial do contrato e o seu incumprimento causa de 
resolución.

Cláusula  25.  Obrigacións,  gastos  e  impostos  esixibles  ao 
contratista. 

O contrato executarase coa suxeición ás cláusulas do mesmo e de acordo 
coas  instrucións  que  para  a  súa  interpretación  dera  ao  contratista  o 
responsable do contrato. 

Son de conta do contratista os gastos e impostos,  anuncios,  xa sexa en 
Boletíns,  Diarios  oficiais  ou  en  calquera  medio  de  comunicación,  os  de 
formalización do contrato no suposto de elevación a escritura pública así 
como de  cantas  licencias,  autorizacións  e  permisos  procedan en  orde  a 
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executar e entregar correctamente os bens obxecto do subministro.

Así mesmo virá obrigado a satisfacer tódolos gastos que a empresa deba 
realizar para o cumprimento do contrato, como son os xerais, financeiros, de 
seguros, transportes e desprazamentos, materiais, instalacións, honorarios 
do persoal ao seu cargo, de comprobación e ensaio, taxas e toda clase de 
tributos,  o  IVE,  o  imposto  que  pola  realización  da  actividade  puidera 
corresponder  e  calquera  outros  que  puideran  derivarse  da  execución do 
contrato durante a vixencia do mesmo.

Tanto  nas  ofertas  que  formulen  os  licitadores  como  nas  propostas  de 
adxudicación, entenderanse comprendidos, a tódolos efectos, os tributos de 
calquera índole que graven os diversos conceptos. 

Non obstante, en todo caso, na oferta económica, indicarase como partida 
independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE). 

Cláusula 26. Obrigacións laborais, sociais e de transparencia.

O  contratista  está  obrigado  ao  cumprimento  da  normativa  vixente  en 
materia  laboral  e  de  seguridade  social.  Así  mesmo,  está  obrigado  ao 
cumprimento 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, da Lei Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, de la Lei 31/1995, de 
8 de novembro, sobre Prevención de Riscos Laborais, e do Regulamento dos 
Servizos  de  Prevención,  aprobado  por  Real  Decreto  39/1997,  de  17  de 
xaneiro, así como das normas que se promulguen durante a execución do 
contrato. 

A empresa contratista está obrigada a cumprir durante todo o período de 
execución do contrato as normas e condicións fixadas no convenio colectivo 
de  aplicación,  se  ben  en  todo  caso,  o  adxudicatario  estará  obrigado  a 
cumprir  as  condiciones salariais  dos traballadores conforme ao Convenio 
Colectivo sectorial de aplicación. 

Así mesmo, de conformidade co establecido no artigo 4 da Lei 19/2013, de 9 
de  decembro,  de  transparencia,  acceso  á  información  e  bo  goberno,  o 
adxudicatario do contrato está obrigado a subministrar  á Administración, 
previo requirimento, toda a información necesaria para o cumprimento das 
obrigacións previstas na citada norma, así como naquelas normas que se 
diten no ámbito municipal. 
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Cláusula 27. Barreiras arquitectónicas.

Se o obxecto do contrato estivese comprendido no ámbito do artigo 4 da Lei 
10/2014 de 3 de decembro da Comunidade de Galicia, de Accesibilidade, 
coa salvidade disposta no seu artigo 29,  o contratista estará obrigado a 
cumprir  o  preceptuado na  mesma,  a  fin  de  garantir  a  accesibilidade  ao 
medio de tódolos cidadáns con independencia das súas limitacións.

  

Cláusula 28. Deber de confidencialidade.

En relación coa confidencialidade será de aplicación o disposto no artigo 
133 LCSP.

O contratista deberá respectar o carácter confidencial daquela información 
á que teña acceso con ocasión da execución do contrato á que se lle dese o 
referido  carácter  nos  pregos  ou  no  contrato,  ou  que  pola  súa  propia 
natureza deba ser tratada como tal. Este deber manterase durante o prazo 
de cinco anos de conformidade co establecido no artigo 133.2 LCSP. 

Non se poderá divulgar a información facilitada polos empresarios que estes 
designaran  como  confidencial,  e  así  fora  acordado  polo  órgano  de 
contratación. A estes efectos, os licitadores deberán incorporar no sobre a 
relación de documentación para os que propoñan ese carácter confidencial, 
fundamentando o motivo de tal carácter.

Cláusula 29. Protección de datos de carácter persoal.

A empresa adxudicataria e o seu persoal están obrigados a gardar secreto 
profesional  respecto  aos  datos  de  carácter  persoal  dos  que  puidera  ter 
coñecemento por razón da prestación do contrato, obrigación que subsistirá 
aínda despois da finalización do mesmo, de conformidade co artigo 10 da 
Lei  Orgánica  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Persoal,  de  13  de 
decembro de 1999.

O adxudicatario deberá formar e informar ao seu persoal das obrigacións 
que  en  materia  de  protección  de  datos  estean  obrigados  a  cumprir  no 
desenrolo das súas tarefas para a prestación do contrato, en especial as 
derivadas  do  deber  de  secreto,  respondendo  a  empresa  adxudicataria 
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persoalmente das infraccións legais  en que por  incumprimento dos seus 
empregados se puidera incorrer.

O adxudicatario e o seu persoal durante a realización dos servizos que se 
presten como consecuencia do cumprimento do contrato, estarán suxeitos 
ao estrito cumprimento dos documentos de seguridade das dependencias 
municipais na que se desenrole o  seu traballo.

Si o contrato adxudicado implica o tratamento de datos de carácter persoal 
se deberá respectar na súa integridade a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de 
decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e a súa normativa de 
desenrolo, de conformidade co establecido na disposición adicional vixésima 
quinta da LCSP. 

Cláusula 30. Seguros.

O contratista,  estará  obrigado  a  subscribir,  ao  seu  cargo,  as  pólizas  de 
seguros que se indican no  apartado 20 do Anexo I ao presente prego, 
polos  conceptos,  contías,  coberturas,  duración  e  condicións  que  se 
establecen no mesmo.

Cláusula  31.  Responsabilidade  do  contratista  por  danos  e 
prexuízos. 

De  conformidade  co  disposto  no  artigo  196  LCSP,  o  contratista  será 
responsable  de  tódolos  danos  e  prexuízos  directos  e  indirectos  que  se 
causen  a  terceiros  como  consecuencia  das  operacións  que  requira  a 
execución  do  contrato.  Se  os  danos  e  prexuízos  ocasionados  foran 
consecuencia  inmediata  e  directa  dunha  orde  dada  pola  Administración, 
esta será responsable dentro dos límites sinalados nas leis.

En  caso  de  incumprimento  por  parte  do  contratista  da  obrigación  de 
indemnizar  os  danos  e  prexuízos  ocasionados  a  terceiros  como 
consecuencia da incorrecta execución das prestacións obxecto do contrato, 
a  Administración  procederá  á  imposición  das  penalidades  que  se 
determinen no Anexo I ao presente prego.

 

Cláusula 32. Dereitos do concello.

 

O Concello ostenta respecto do contrato reguladas no presente prego todas 
as  facultades  que  directa  ou  indirectamente  se  deriven  do  regulado  no 
presente prego e no de prescricións técnicas,  nos restantes documentos 
contractuais, así como as demais potestades que lle atribuía a lexislación 
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aplicable,  todos  eles  nos  termos  derivados  da  devandita  lexislación. 
Ademais, corresponde ao Concello os dereitos seguintes:

1.  Esixir  ao  contratista  a  acreditación  documental  e/ou  material  do 
cumprimento de calquera das obrigas ás que vén obrigado en execución 
deste contrato, de acordo con calquera dos documentos contractuais.

 

2.  Esixir  a  todos  os  empregados  da  empresa  que  presten  os  servizos 
obxecto deste contrato unha tarxeta de identificación persoal e de relación 
coa  Empresa,  o  uso  das  pezas  de  traballo  que  os  identifique  coas 
prestacións obxecto de contratación e un trato cortés e cordial cos usuarios 
do servizo.

 

3. Gardar o debido sixilo e confidencialidade sobre os datos ou antecedentes 
que,  non  sendo  públicos  e  notorios,  estean  relacionados  co  obxecto  do 
contrato ou que tivese coñecido con ocasión da súa execución.

 

4. Solicitar puntualmente á empresa a prestación dalgún servizo ou traballo 
extraordinario e urxente de xeito inmediato telefonicamente cando non sexa 
posible o requirimento por Fax, sen prexuízo da súa plasmación por escrito á 
maior brevidade posible. A empresa dará cumprimento a esta solicitude no 
período de tempo posible máis breve.

 

5. Terá sempre acceso ás instalacións do adxudicatario, á documentación 
relacionada  coa  execución  do  servizo  e  á  contabilidade  dos  gastos  e 
ingresos necesarios para a realización do obxecto do contrato.

 

6.  Cando  o  contrato  de  servizos  consista  na  elaboración  íntegra  dun 
proxecto  de  obra,  o  órgano  de  contratación  esixirá  a  emenda  polo 
contratista dos defectos, insuficiencias técnicas, erros materiais, omisións e 
infraccións  de  preceptos  legais  ou  regulamentarios  que  lle  sexan 
imputables, outorgándolle ao efecto o correspondente prazo que non poderá 
exceder de dous meses.

Cláusula 33. Deberes do concello.

 

O Concello, en execución do contrato deberá cumprir estritamente todas as 
obrigas que contrae co contratista de acordo co previsto no presente prego 
nos  restantes  documentos  contractuais  e  da  lexislación  aplicable, 
especialmente as contraídas en materia de pagamento. Ademais, o Concello 
deberá:
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1.  Pagar  o  prezo  do  contrato  nas  condicións  establecidas  na  lexislación 
vixente.

 

2. Outorgar ao contratista e os seus empregados, en caso de ser necesario, 
a protección axeitada e legalmente procedente para que poidan prestar o 
servizo  debidamente,  e  nos  mesmos termos,  a  asistencia  requirida  para 
solucionar todos os impedimentos que se poidan presentar na execución do 
contrato.

 

3. Facilitar o adxudicatario en caso de ser necesario o acceso ás instalacións 
ou  documentación  necesaria  para  a  correcta  execución  das  prestacións 
obxecto de contratación.

 

4. Reflectir por escrito cada un dos servizos non periódicos requiridos, e as 
modificacións  puntuais  que  se  introduzan  nas  de  prestación  periódica, 
mesmo a posterior naqueles casos nos que se realice o requirimento de 
forma verbal ante a urxencia do servizo ou cambio demandado.

 

Cláusula 34. Pago pola prestación do servizo.

 

A. FORMA DE PAGO

 

O prezo do contrato aboarase por facturas mensuais previa aprobación polo 
órgano de contratación e fiscalización da Intervención.

 

B. PRAZOS DE PAGO.

 

De acordo co disposto no artigo 198 LCSP o Concello ten a obriga de abonar 
o prezo dentro dos 30 días seguintes á data de expedición dos documentos 
que acrediten a realización total ou parcial do servizo. A demora no prazo 
superior ao establecido legalmente xerará a favor do contratista os xuros de 
demora e a indemnización polos custes de cobro nos termos previstos na Lei 
3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra 
a morosidade nas operacións comerciais.

Non  obstante,  se  a  factura  conten  algún  erro  ou  omisión  ou  non  fora 
presentada  debidamente,  o  prazo  para  esixir  os  xuros  de  mora  non  se 
iniciará  ata  que  se  emenden os  defectos  que  conteña  a  factura  e  sexa 
presentada no Concello outra vez.
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CAPÍTULO II. Da cesión e subcontratación.

Cláusula 32. Cesión do contrato.

 

Os  dereitos  e  obrigacións  dimanantes  do presente  contrato  poderán  ser 
cedidos polo adxudicatario a un terceiro sempre que as calidades técnicas 
ou persoais do cedente non foran razón determinante da adxudicación do 
contrato,  se  cumpran os  supostos  e  os  requisitos  establecidos  no  artigo 
214.2 LCSP, e da cesión non resulte unha restrición efectiva da competencia 
no mercado. Sen prexuízo do establecido no apartado 2, letra b) do artigo 
214 LCSP, non poderá autorizarse a cesión a un terceiro cando esta supoña 
unha  alteración  substancial  das  características  do  contratista  si  estas 
constitúen un elemento esencial do contrato.

En relación  coa  posibilidade  de  cesión  do contrato  haberá  que  estar  ao 
establecido no apartado 22 do Anexo I ao prego.

 

Cláusula 33. Subcontratación.

O  contratista,  poderá  concertar  con  terceiros  a  realización  parcial  do 
mesmo, salvo que conforme ao establecido nas letras d) e e) do apartado 2º 
do  artigo  215  LCSP,  a  prestación  ou  parte  da  mesma  sexa  executada 
directamente  polo  contratista  e  sempre  que  se  cumpran  os  requisitos 
establecidos no apartado 2 do artigo 215 LCSP. 

A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude 
do  subcontratista  ou  das  circunstancias  determinantes  da  situación  de 
emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, terá, entre outras 
previstas na LCSP, e en función da repercusión na execución do contrato, 
algunha das seguintes consecuencias:

a)  A  imposición  ao  contratista  dunha  penalidade  de  ata  un  50% do 
importe do subcontrato, segundo o establecido no apartado 24 do 
Anexo I ao presente prego.

b)  A resolución do contrato, sempre e cando se cumpran os requisitos 
establecidos no segundo parágrafo da letra f) do apartado 1 do artigo 
211 LCSP.

 

Así  mesmo,  e en canto aos pagos  a  subcontratistas e  subministradores, 
quedará obrigado ao cumprimento dos requisitos e obrigacións establecidos 
nos artigos 216 e 217 LCSP. 
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En todo caso, os subcontratistas quedarán obrigados só ante o contratista 
principal que asumirá, por tanto, a total responsabilidade da execución do 
contrato  fronte  á  Administración,  con  arranxo  estrito  aos  pregos  de 
cláusulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluído o 
cumprimento das obrigacións en materia medioambiental, social ou laboral 
a que se refire o artigo 201 LCSP. 

Os  subcontratistas  non  terán  acción  directa  fronte  á  Administración 
contratante  polas  obrigacións  contraídas  con  eles  polo  contratista  como 
consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos. 

O contratista deberá comunicar por escrito, trala adxudicación do contrato 
e, a máis tardar, cando inicie a execución deste, ao órgano de contratación 
a súa intención de celebrar subcontratos,  sinalando a parte da prestación 
que  se  pretende  subcontratar  e  a  identidade,  datos  de  contacto  e 
representante ou representantes legais do subcontratista, e xustificándoo 
suficientemente  a  aptitude  deste  para  executala  por  referencia  aos 
elementos técnicos e humanos de que dispón e a súa experiencia.

Así  mesmo,  xunto  co  escrito  mediante  o  que  se  dea  coñecemento  á 
Administración do subcontrato a celebrar, o contratista deberá acreditar que 
o subcontratista  non se encontra  incurso  en prohibición de contratar  de 
acordo  co  artigo  71  LCSP.  Dita  acreditación  poderá  facerse  efectiva 
mediante declaración responsable do subcontratista. 

O contratista principal deberá notificar por escrito ao órgano de contratación 
calquera modificación que sufra esta información durante a execución do 
contrato  principal,  e  toda  a  información  necesaria  sobre  os  novos 
subcontratistas.

O  contratista  deberá  informar  aos  representantes  dos  traballadores  da 
subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. 

Si así se require no apartado 20 do Anexo I, os licitadores deberán indicar 
na súa oferta a parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando 
o seu importe, e o nome ou o perfil empresarial dos subcontratistas aos que 
se vaia a encomendar a súa realización. 

Neste caso, si os subcontratos non se axustan ao indicado na oferta, non 
poderán celebrarse ata que transcorran vinte días desde que efectúen a 
notificación e aportación das xustificacións referidas no parágrafo anterior, 
salvo  autorización  expresa  con  anterioridade  pola  Administración  ou 
situación de emerxencia xustificada,  excepto se a Administración notifica 
nese prazo a súa oposición.

De  conformidade  co  artigo  217.1  LCSP,  o  contratista  deberá  remitir  ao 

 



 
Concello de Cuntis

órgano de contratación, cando este o solicite, relación detallada daqueles 
subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se 
perfeccione  a  súa  participación,  xunto  con  aquelas  condicións  de 
subcontratación ou subministro de cada un deles que garden unha relación 
directa  co  pazo  de  pago.  Así  mesmo,  deberán  aportar  a  solicitude  da 
Administración xustificante do cumprimento dos pagos a aquelas unha vez 
terminada a prestación, dentro dos prazos de pago legalmente establecidos 
no  artigo  216  LCSP  e  na  Lei  3/2004  de  29  de  decembro,  pola  que  se 
establecen  medidas  de  loita  contra  a  morosidade  nas  operacións 
comerciais,  no  que  lle  sexa  de  aplicación.  Estas  obrigacións  terán  a 
consideración de condicións  esenciais  de execución do contrato e  o seu 
incumprimento,  ademais  das  consecuencias  previstas  polo  ordenamento 
xurídico, permitirá a imposición das penalidades que, no seu caso, se prevea 
no apartado 17 do Anexo I ao presente prego.

En ningún caso será imputable á Administración o atraso no pago derivado 
da falta de conformidade do contratista principal á factura presentada polo 
subcontratista.

VII. EXTINCIÓN DO CONTRATO 

Cláusula 34. Resolución do contrato.

 

Son causas de resolución do contrato as recollidas no artigo 211 da LCSP, 
así como as seguintes (art. 313.1 LCSP 2017):

a) O desistimento antes de iniciar a prestación do servizo ou a suspensión 
por causa imputable ao órgano de contratación da iniciación do contrato por 
prazo superior a catro meses a partir da data sinalada no mesmo para o seu 
comezo, salvo que no prego sinálese outro menor.

 

b) A desistencia unha vez iniciada a prestación do servizo ou a suspensión 
do  contrato  por  prazo  superior  a  oito  meses  acordada  polo  órgano  de 
contratación, salvo que no prego sinálese outro menor.

c) Os contratos complementarios quedarán resoltos, en todo caso, cando se 
resolva  o  contrato  principal.  A  resolución  do  contrato  dará  dereito  ao 
contratista,  en  todo  caso,  a  percibir  o  prezo  dos  estudos,  informes, 
proxectos, traballos ou servizos que efectivamente realizase con arranxo ao 
contrato e que fosen recibidos pola Administración.

Nos supostos de resolución previstos nas letras a) e c) do apartado primeiro 
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do artigo 313 LCSP 2017, o contratista só terá dereito a percibir, por todos 
os conceptos, unha indemnización do 3 por cento do prezo de adxudicación 
do contrato, IVE excluído.

 

Nos  supostos  de  resolución  contemplados  na  letra  b)  do  apartado  1  do 
artigo 313 LCSP 2017, o contratista terá dereito a percibir,  por todos os 
conceptos, o 6 por cento do prezo de adxudicación do contrato dos servizos 
deixados  de  prestar  en  concepto  de  beneficio  industrial,  IVE  excluído, 
entendéndose por servizos deixados de prestar os que resulten da diferenza 
entre os reflectidos no contrato primitivo e as súas modificacións aprobadas, 
e os que ata a data de notificación da desistencia  ou da suspensión se 
houbesen prestado.  

Cláusula 35. Prerrogativas e facultades da Administración.

 

Dentro dos límites e con suxeición aos requisitos e efectos sinalados na 
LCSP,  o  órgano de  contratación ostenta  a  prerrogativa  de interpretar  os 
contratos  administrativos,  resolver  as  dúbidas  que  ofreza  o  seu 
cumprimento,  modificalos  por  razóns  de  interese  público,  declara  a 
responsabilidade imputable ao contratista a raíz da execución do contrato, 
suspender a execución do mesmo acordar a súa resolución e determinar os 
efectos desta. 

 

Igualmente, o órgano de contratación ostenta as facultades de inspección 
das  actividades  desenroladas  polos  contratistas  durante  a  execución  do 
contrato, nos termos e cos límites establecidos na LCSP para cada tipo de 
contrato. En ningún caso ditas facultades de inspección poderán implicar un 
dereito  xeral  do  órgano  de  contratación  a  inspeccionar  as  instalacións, 
oficinas e demais emprazamentos nos que o contratista desenrole as súas 
actividades, salvo que tales emprazamentos e as súas condicións técnicas 
sexan determinantes para o desenrolo das prestacións obxecto do contrato, 
extremos que deberán quedar xustificados de forma expresa e desglosada 
no expediente administrativo.

Os procedementos para a adopción de acordos relativos ás prerrogativas 
establecidas  anteriormente,  instruiranse  de  conformidade co  disposto  no 
artigo 191 LCSP. 

Os  acordos  que  adopte  o  órgano  de  contratación  porán  fin  á  vía 
administrativa e serán inmediatamente executivos. 

Cláusula 36. Recursos

 

Os actos que se diten nos procedementos abertos simplificados sumarios de 
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adxudicación  dos  contratos  de  servizos  das  Administracións  Públicas, 
poderán  ser  obxecto  de  recurso  de  conformidade  co  disposto  na  Lei 
39/2015,  de  1  de  outubro,  do  Procedemento  Administrativo  Común  das 
Administracións  Públicas;  así  como  na  Lei  29/1998,  de  13  de  xullo, 
Reguladora da Xurisdición Contencioso-administrativa.

 

 

ANEXO I

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

TÍTULO: “Xestión da Escola Municipal de Idiomas”

1.- Definición do obxecto do contrato: 

O  obxecto  deste  contrato  corresponde  ao  código  80580000-3  da 
nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) da Comisión Europea. 

División en lotes: NON

Xustificación da non división en lotes do contrato:  imposibilidade da súa 
execución dende un punto de vista técnico si se divide en lotes. 

Contrato reservado de conformidade con la D.A. 4ª LCSP: Non

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: as definidas 
no prego de prescricións técnicas,

2.- Órganos administrativos. 

Órgano de contratación: 

Denominación: Alcalde 

Oficina contable, órgano xestor e unidade tramitadora: 

Aos efectos da presentación da factura electrónica de conformidade coa Lei 
25/2013 de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de 
facturas no Sector Público comunicamos o seguinte:

O Concello de Cuntis co CIF P3601500F está adherido ao FACe cos seguintes 
códigos: 

·L01360157 INTERVENCIÓN (Oficina Contable) 

·L01360157 ALCALDÍA (Órgano Xestor) 

·L01360157 CENTROS GESTORES (Unidade Tramitadora)

Para calquera dúbida o adxudicatario poderase dirixir  ao seguinte correo 
electrónico: contabilidade@concellodecuntis.es

3.- Unidade encargada do seguimento e execución do contrato. 
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Departamento de Cultura. 

4.- Valor Estimado. 

Valor estimado: 34.560,00 euros, IVE non engadido

5.- Presuposto base de licitación e crédito no que se ampara. 

Presuposto base de licitación: 34.560,00 euros.

Tipo  impositivo  aplicado:  Este  contrato  está  exento  de  IVE  o  abeiro  do 
disposto no artigo 20, punto 9º da Lei  37/1992, de 28 de decembro,  do 
imposto sobre o valor engadido. 

Existe crédito axeitado e suficiente na partida: 334.22710

6.- Revisión de prezos Procede: NON

7.- Lugar e prazo de execución.  O lugar de prestación do servizo é a 
Casa da Xuventude do Concello de Cuntis e o prazo será dende o mes de 
outubro ao mes de maio de 2019 (ámbolos dous inclusive),  podendo ser 
obxecto de prórroga por uno mais,  en calquera caso este servizo non se 
prestará durante os meses de xuño, xullo, agosto e setembro.

8.-  Procedemento  e  criterios  de  adxudicación  avaliables 
matematicamente: 

Procedemento:

O contrato adxudicarase por procedemento aberto simplificado abreviado.

O prazo de presentación de ofertas será de 10 días hábiles. 

Criterios de adxudicación: 

O prezo ofertado valorarase cunha puntuación máxima de 40 puntos, de acordo coa 
seguinte fórmula (sendo a oferta máxima para os dous cursos de 34.560,00 euros, exento 
de ive).

Px = QMB         x   P  MAX

Qx

Px= Puntuación que se outorga á oferta económica (Ox) da empresa X. 
QMB= Oferta co prezo máis baixo.
PMAX= Máxima puntuación económica.

Qx= Oferta da empresa X.

Valoración de actividades complementarias. Máximo 14 puntos.

Polo compromiso de organización de actividades complementarias segundo os seguintes 
criterios:

Viaxes e/ou excursións culturais: 1 punto por cada unha, ata un máximo de 2 
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puntos. 

Actividades  e/ou  competicións  deportivas:  1 punto  por  cada  unha,  ata  un 
máximo de 2 puntos. 

Actividades de ocio temáticas (Nadal, Entroido ...):  1 punto por cada unha, ata 
un máximo de 2 puntos. 

Cursos de cociña e/ou actividades gastronómicas: 2 puntos por cada un, ata un 
máximo de 4 puntos.

Intercambios lingüísticos: 2 puntos por cada un, ata un máximo de 4 puntos.

Estas actividades deberán realizarse fóra do horario lectivo desta Escola Municipal 
de Idiomas.

Recursos humanos. Máximo 6 puntos.

Por cada profesor/a que acredite a realización de cursos ou estancias no estranxeiro ou 
nativo/ bilingüe, dous puntos por cada un/ha ata un máximo de 6 puntos.

Técnicas de captación de novo alumnado. Máximo 14 puntos.

Polo compromiso de organización de actividades/técnicas de captación de novo alumnado, 
dous puntos por cada unha, ata un máximo de 14 puntos.

9.- Habilitación empresarial. 

Non se require. 

10.- Forma das proposicións: 

As  proposicións  deberán  presentarse  nun  único  sobre  coa  declaración 
responsable, a oferta de criterios avaliables en cifras ou porcentaxes, así 
como a documentación técnica esixida. 

11.- Ofertas anormalmente baixas. 

Os criterios que se terán en conta para apreciar as baixas temerarias ou 
desproporcionadas son os regulados no artigo 85 do Regulamento Xeral da 
Lei de Contratos das Administracións Públicas. 

- Prazo para a xustificación da anormalidade da oferta: 3 días hábiles

12.- Documentación técnica a presentar en relación cos criterios de 
adxudicación. 

Non se require. 

13.- Condicións especiais de execución:
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Deberá contratarse pola empresa adxudicataria a unha persoa en situación 
de desempleo. Persoal que deberá ser asignado a execución deste contrato. 

Esta  contratación xustificaranse antes  do inicio  da  prestación do servizo 
mediante:

· Copia da alta na Seguridade Social e do contrato de traballo, así como 
copia dos TC1 e TC2.

· Copia do DNI en vigor. 

·  Certificado  acreditativo  da  situación  de  desemprego  actualizado 
expedido pola oficina de emprego correspondente.

14.- Modificacións previstas no prego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Non se admiten. 

15- Penalidades. 

a) Por demora: de conformidade co establecido no artigo 193 da LCSP.

b)  Por  incumprimento  parcial  ou  cumprimento  defectuoso  estarase  ao 
disposto no artigo 192 LCSP.

c)  Por  incumprimento  das  obrigas  en materia  medioambiental,  social  ou 
laboral: estarase ao disposto no artigo 201 LCSP.

O incumprimento dos criterios de adxudicación será causa de resolución do 
contrato. 

16- Perfil de contratante. 

A dirección  de  acceso  ao perfil  do  contratante  do  Concello  de  Cuntis  é 
http://concellodecuntis.sedelectronica.gal.   Así  como  na  Plataforma  de 
Contratos Públicos de Galicia. 

17.- Pólizas de seguros. 

O  contratista  será  responsable  da  calidade  técnica  dos  traballos  que 
desenvolva,  así  como  das  consecuencias  que  se  deduzan  para  a 
Administración ou para terceiros das omisións, erros, métodos inadecuados 
ou conclusións incorrectas na execución do contrato.

Será  necesario  por  iso  que  concerte  un  contrato  de  seguro  de 
responsabilidade civil xeral por riscos profesionais que inclúa os citados no 
parágrafo anterior, garantindo unha cobertura de 300.000 euros.

Nesta  póliza  deben  figurar  expresamente  como  asegurados  os  danos  e 
prexuízos  que  se  causen  a  terceiras  persoas  como  consecuencia  da 
prestación do servizo imputables ao adxudicatario.

O  adxudicatario  comprometerase  a  manter  a  póliza  de  seguro  nas 
condicións descritas dende a firma do contrato ata a finalización deste.

Momento de entrega das pólizas: Previa á adxudicación do contrato. 

 

http://concellodecuntis.sedelectronica.gal/
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19.- Cesión del contrato. 

Cláusula 33 deste prego. 

20.- Subcontratación 

Cláusula 33 deste prego. 

21.- Modificacións previstas no prego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Non proceden. 

22.- Clasificación e solvencia técnica ou profesional e económica ou 
financeira. 

Non se esixe

23.- Constitución de garantías 

No procede

24.- Mesa de contratación. 

A Mesa de contratación estará presidida por un membro da Corporación ou 
un funcionario da mesma, e formarán parte dela, como vocais, o Secretario 
e o Interventor, así como aqueles outros que se designen polo órgano de 
contratación entre o persoal funcionario de carreira ou persoal laboral ao 
servizo  da  Corporación,  ou  membros  electos  da  mesma,  sen  que  o  seu 
número,  en total,  sexa inferior  a  tres.  Os  membros electos que,  no seu 
caso, formen parte da Mesa de contratación non poderán supoñer mais dun 
terzo  do  total  de  membros  da  mesma.  Actuará  como  Secretario  un 
funcionario da Corporación.

Conforman a mesa de contratación os seguintes membros:

 ·  D.  Manuel  Campos  Velay,  Alcalde  do  Concello,  que  actuará  como 
presidente da mesa.

 · Da. María Fernanda Montero Parapar, vogal (Secretaria da Corporación)

 · D. David Veiga Sierra, vogal (Interventor da Corporación). 

· Da. José A. Sanchez Estevez, Axente de Emprego Local. 

· D. María del Carmen López Campos, vogal. 

· Un/ha funcionario/a da Corporación que actuará como secretario da mesa. 
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 ANEXO II

SOBRE  ÚNICO  DECLARACIÓN  RESPONSABLE  E  OFERTA  DE  CRITERIOS 
AVALIABLES EN CIFRAS OU PORCENTAXES . 

D./Dona  ...................................................................,  con  DNI 
número.........................en  nome  (propio)  ou  (da  empresa  que 
representa)............................................entidade que [SI]  [NON] cumpre as 
condicións  de  PYME,  con  NIF.............................  e  domicilio 
fiscal  .....................................………………………  ………………………….… 
en............................rúa...................................................................................  
número.....................coñecendo o anuncio publicado no perfil do contratante 
do  día.................  de..............  de.............  e  das  condicións,  requisitos  e 
obrigas  sobre  protección  e  condicións  de  traballo  que  se  esixen  para  a 
adxudicación  do  contrato 
de.....................................................................................................................  
..............................................................................................................compr
ométese a tomar o seu cargo a execución das mesmas, con estrita suxeición 
aos expresados requisitos, condicións e obrigas,

1º.- Oferto un prezo de ........................... Euros (en número), exento de IVE.

2º.- Oferto as seguintes actividades complementarias: .
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Viaxes e/ou excursións culturais: .................

Actividades e/ou competicións deportivas: ......................

Actividades de ocio temáticas (Nadal, Entroido ...):...........................

Cursos de cociña e/ou actividades gastronómicas: ........................

Intercambios lingüísticos: .................................

3º.- Oferto (número de profesores)  profesor/es que contan con cursos ou  estancias no 
estranxeiro e (número de profesores)  nativos/ bilingües.

4º.- SI/NON asumo o compromiso de organización de actividades/técnicas de captación de 
novo alumnado.

Todo elo de acordo co establecido no prego de prescricións técnicas, e nos 
pregos  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  serven  de  base  á 
convocatoria,  cuxo  contido  declara  coñecer  e  aceptar  plenamente.  Na 
elaboración  desta  oferta  tivéronse  en  conta  as  obrigas  derivadas  das 
disposicións  vixentes  en  materia  de  fiscalidade,  protección  do  medio 
ambiente,  protección  do  emprego,  igualdade  de  xénero,  condicións  de 
traballo, prevención de riscos laborais e inserción sociolaboral das persoas 
con  discapacidade,  e  á  obriga  de  contratar  a  un  número  o  porcentaxe 
específico de persoas con discapacidade. 

Así mesmo, DECLARA baixo a súa responsabilidade:

-  Que  dispoño  de  capacidade  de  obrar  e  xurídica  e  da  habilitación 
profesional, clasificación e/ou solvencia esixida neste prego para executar o 
contrato 
de ..........................................................................................................

-  Que estou ao corrente nas miñas obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social.

-  Que o asinante ostenta a representación da sociedade que presenta a 
oferta, que conta coas autorizacións necesarias para exercer a actividade e 
que non esta incurso en prohibición de contratar algunha.

- Que se trata de empresa estranxeira (indicarase unha das opcións):

· Si, sométome á xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de calquera 
orden, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puideran 
xurdir  do  contrato,  con  renuncia,  no  seu  caso,  ao  foro  xurisdicional 
estranxeiro que puidera corresponderlles.

· Non.

- Que a empresa á que representa emprega a (indicarase unha das opcións):

· Menos de 50 traballadores 

· 50 o mais traballadores e ( Marque a casilla que corresponda) 
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·       Cumpre  coa  obriga  de  que  entre  eles,  a  lo  menos,  o  2% sexan 
traballadores  con  discapacidade,  establecida  polo  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. 

·      Cumpre  as  medidas  alternativas  previstas  no  Real  Decreto 
364/2005, de 8 de abril, polo que se regula o cumprimento alternativo 
con carácter excepcional da cota de reserva a favor de traballadores 
con discapacidade. 

- Que a empresa á que representa, cumpre coas disposicións vixentes en 
materia laboral e social. 

- Que a empresa á que representa: (Marque a casilla que corresponda)

·      emprega a mais de 250 traballadores e cumpre co establecido no 
apartado 2 do artigo 45 da Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
a igualdade efectiva de mulleres e homes, relativo á elaboración e 
aplicación dun plan de igualdade.

·       emprega 250 ou menos traballadores e en aplicación do convenio 
colectivo aplicable, cumpre co establecido no apartado 3 do artigo 45 
da Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de 
mulleres e homes,  relativo á elaboración e aplicación dun plan de 
igualdade. 

·       en aplicación do apartado 5 do artigo 45 da Lei Orgánica 3/2007, de 
22  de  marzo,  para  a  igualdade  efectiva  de  mulleres  e  homes,  a 
empresa non está obrigada á elaboración e implantación do plan de 
igualdade. 

-  (Alternativamente)  Que  a  esta  licitación  NON concorre  ningunha  outra 
empresa do grupo empresarial ao que pertence a que represento/

Que a esta licitación presentarán ofertas as seguintes empresas integradas 
no mesmo grupo empresarial do que forma parte a que represento: …………. 

- Dirección de correo electrónico “habilitada” para efectuar as notificacións, 
de conformidade co disposto na Disposición adicional 15 da LCSP:

Data e sinatura do licitador.
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