
 

 

 

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ASISTENCIA E DEFENSA XURÍDICA 
DETURISMO DE SANXENXO, S.L. 

 

RESUMO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 

 

1. DATOS DO EXPEDIENTE 

A) Número de expediente: 2/2018. 

B) Procedemento: aberto. Tramitación: simplificada 

C) Trátase dun contrato sometido a regulación harmonizada: Non 

D) Trátase dun contrato no que cabe recurso especial en materia de 
contratación: Non 

E) Obxecto do contrato: A asistencia e defensa xurídica de Turismo de 
Sanxenxo, S.L. 

F) Codificación do obxecto do contrato CPV da nomenclatura Vocabulario 
Común de Contratos Públicos (CPV): 79100000- Servizos 
xurídicos,79111000-Servizos de asesoría xurídica. 

G) Lotes: non 

2. ORZAMENTOBASE DE LICITACIÓN E VALOR ESTIMADO DO 
CONTRATO 

O importe do orzamento base de licitación máximo autorizado para a 
contratación será de dezasete mil catrocentos vinte e catro euros 
(17.424,00 €), de conformidade co seguinte detalle: 

 

 

 

Orzamento máximo de licitación sen IVE 14.400 € 

IVE 21% 3.024 € 

Orzamento máximo de licitación con IVE 17.424 € 
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As proposicións non poderán superar o límite do orzamento máximo autorizado. 

O valor estimado do contrato, atendendo á posible prórroga do contrato, a cal 
producirase ano a ano ata un máximo de tres prórrogas, ascende a cantidade 
de cincuenta e sete mil seiscentos euros, que se distribúen como se indica 
a continuación: 

Concepto Total IVE (21%) Importe (con IVE) 

Presuposto base de licitación 14.400 € 3.024 € 17.424 € 

Prorroga (tres anos) 43.200 € 9.072 € 52.272 € 

Totais 57.600 € 12.096 € 69.696 €  

 

3. FINANCIACIÓN 

Nos orzamentos aprobados porTurismo de Sanxenxo, S.L.para o exercicio 2018 
existe crédito suficiente para facer fronte ao compromiso de gasto polo importe 
máximo de licitación previsto para dita anualidade. Respecto do resto de 
anualidades, quedará condicionado á existencia de crédito que haberá de 
consignarse nos orzamentos que se aproben nas anualidades seguintes que se 
derivan do gasto plurianual en cuestión, supeditado ás condicións e límites 
establecidos nas respectivas normas orzamentarias aplicables. 

4. PRAZO DE DURACIÓN 

A) Prazo de duración: Un ano 

B) Prazos parciais: non 

C) Prórroga do contrato e en caso afirmativo duración: Sí. Prorrogable por tres 
anualidades máis 

5. GASTOS DO CONTRATO 

A) Gastos de publicidade: Non 

B) Gastos por desistencia ou renuncia:Non 

6. REXISTRO OFICIAL DE LICITADORES E EMPRESAS 
CLASIFICADAS DO SECTOR PÚBLICO 

De conformidade co artigo 159.4 a) e 6 da LCSP, tódolos licitadores que se 
presenten a licitacións tramitadas polo procedemento simplificado deberán 
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estar inscritos no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do 
Sector Público ou no Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Autónoma 
de Galicia, na data final de presentación de ofertas. 

7. SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA 

Oslicitadores deberán dispor dun volume anual de negocios, no mellor exercicio 
dentro dos tres últimos, de 86.400 € (oitenta e seis mil catrocentos 
euros) 

A xustificación desta solvencia realizarase coa inscripción no Rexistro Oficial de 
Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público ou no Rexistro Xeral de 
Contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia. 

8. SOLVENCIA PROFESIONAL 

Os licitadores deberán dispor de experiencia no asesoramento xurídico e 
defensa xudicial de, polo menos, (3) tres sociedades pertencentes ao sector 
público. Este requisito acreditarase mediante a presentación dun certificado 
expedido por estas sociedades. 

Experiencia mínima de (5) cinco anos de todos e cada un dos profesionais 
asignados polo licitador para a execución do contrato, que deberán ser polo 
menos tres (3) licenciados ou graduados en Dereito, abogados colexiados en 
exercicio, que no seu conxunto, acrediten ter experiencia en Dereito 
Administrativo, Urbanístico, Civil, Laboral e Mercantil. 

O coordinador do servizo, deberá ser un licenciado en Dereito, abogado 
colexiado en exercicio, cunha experiencia mínima de (10) dez anos en Dereito 
Administrativo. 

Este requisito acreditarase a requerimento do órgano de contratación, mediante 
a certificación do colexio profesional correspondente con indicación da data de 
alta como exercente e mediante unha declaración responsable de cada un dos 
profesionais asignados polo licitador á execución do contrato, na que se poñan 
de manifesto polo menos dez (10) experiencias contrastables (procedementos 
administrativos, xudiciais, informes e/ou dictamenes xurídicos, operacións de 
natureza mercantil, etc.) nas que participasen. 
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9. CONTIDO DA DOCUMENTACIÓN DOS SOBRES NÚMERO 1 E 
NÚMERO 2. 

SOBRE NÚMERO 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE E DOCUMENTACIÓN 
AVALIABLE MEDIANTE XUIZO DE VALOR  

SOBRE NÚMERO 2: DOCUMENTACIÓN AVALIABLE MEDIANTE FÓRMULA 

10. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN 

Para a adxudicación do contrato se terán en conta os seguintes criterios de 
adxudicación,coa ponderación que se indica: 

A. Criterios avaliables mediante xuízo de valor. 

Proposta de prestación do servizo a prestar polo licitador (ata 
45puntos). A valoración e ponderación deste criterio de adxudicación, 
realizarase atendendo aos seguintes subcriterios de valoración: 

 Metodoloxía e organización do servizo a prestar polo licitador. 
Valorarase ata un máximo de 25 puntos. 

Valorarase a planificación do traballo a realizar, detallando a metodoloxía para 
prestar o servizo ou o protocolo de actuación previsto e a organización dos 
recursos humanos dos que o licitador vaia dispoñer para a execución do 
contrato. 

 Equipo proposto para a prestación do servizo. Valorarase ata un 
máximo de 10 puntos. 

Valorarase a especialización adicional ao mínimo esixido dos membros do 
equipo proposto, a súa experiencia e formación académica, e a idoneidade para 
a execuxión do servizo obxecto do contrato, a razón de dous (2) puntos por 
maior especialización, cualificación e idoneidade de cada persoa asignada. 

 Medios técnicos e materiais adscritos ao contrato. Valorarase ata 
un máximo de 5 puntos. 

Valorarase o conxunto dos medios técnicos materiais postos a disposición do 
licitador na execución do contrato e a integración dos mesmos para a mellor 
prestación do servizo. 
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 Sistema de control de calidade do traballo ofrecido. Valorarase 
ata un máximo de 5 puntos. 

Valoraranse os medios postos a disposición da execución do contrato que 
permitan valorar con datos obxetivos o control da calidade do servizo. 

B. Criterios avaliables a través de fórmula:  

 Aplicación informática destinada ao obxeto do contrato, que esté 
protexida cun certificado de seguridade SSL e sexa accesible a través de 
un navegador de internet, que permita compartir documentos, manter 
conversacións e intercambiar información. Valorarase con 10 puntos. 

 Valoración en materias de xurisdicción contencioso 
administrativa, laboral e civil. Valorarase a intervención letrada do 
licitador en procedementos ante a xurisdicción contencioso 
administrativa, laboral e civil, nos que intervira en defensa dunha 
sociedade pertencente ao sector público. Deberá acompañar copia da 
sentenza recaída no procedemento con posterioridade ao 1 de xaneiro 
de 2010.Para que este requisito sexa obxeto de valoración, o 
licitador deberá aportar como mínimo 3 sentenzas de cada orde 
xurisdiccional. Cada sentenza valorarase con 1 punto, 
asignándose por este criterio un máximo de 25 puntos. 

 Prezo ofertado polos licitadores.Valorarase cun máximo de 20 
puntos o prezo ofertado polos licitadores, IVE excluido, segundo a 
seguinte fórmula: 

Valoración = 20 x  oferta máis económica 
          Oferta do licitador 

 

Ofertas con valores anormalmente baixos 

Ante o risco de presentación de ofertas moi baixas e que non permitan dar 
unha resposta adecuada ao servizo demandado por Turismo de Sanxenxo, 
S.L.cuxo contido consiste nunha prestazón de carácter intelectual, poderán 
estimarse anormais as ofertas que propoñan un importe inferior ao 15% do 
valor medio do resto de ofertas e non alcancen 15 puntos nos criterios 
dependentes dun xuizo de valor, seguíndose o procedemento sinalado no artigo 
149 de LCSP, para que nun prazo de cinco días hábiles dende o envío da 
comunicación se xustifique a oferta polo licitador. 
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11. MELLORAS 

Admite melloras: Non 

12. CONDICIÓNSESPECIAIS DE EXECUCIÓN 

Considéranse condicións especiais de execución do contrato, de conformidade 
co artigo 202 da LCSP, aseguinte: 

• Consideración de tipo social:A aplicación na execución do contrato dun 
plan de igualdade de xénero. 

O incumprimento destas condicións poderán ser sancionadas como penalidade 
moi grave tal e como se recolle na cláusula 21 deste prego. 

13. MESA DE CONTRATACIÓN 

O órgano de contratación estará asistido por unha Mesa de contratación, cuxa 
composición será publicada no perfil do contratante. A Mesa de contratación 
estará constituída por un Presidente, vocais e un secretario. Entre os vocais 
deberá figurar a persoa que teña atribuída o asesoramento xurídico do órgano 
de contratación e outra persoa que teña atribuídas as funcións de control 
económico-orzamentario. 

14. GARANTÍAS 

A) Procede constituír garantía provisional: non 

B) Procede constituír garantía complementaria: non 

C) Procede constituír garantía definitiva: si (5% do prezo ofertado, sen IVE, 
pola duración inicial do contrato e as posibles prórrogas). 

15. ABOAMENTO DO PREZO 

O contratista terá dereito ao abono do servizo prestado a mes vencido 
mediante a presentación da factura correspondente, co IVE incluido e a 
conformidade á mesma do responsable do contrato. 

A contía de cada factura ascenderá ao importe mensual que figura na oferta do 
contratista ou ao prorrateo correspondente se se trata dun mes incompleto. 
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A factura deberá reunir os requisitos da factura electrónica, de acordo co 
disposto na Lei 25/2013 e deberá estar rexistrada correctamente no portal de 
entrada do Estado (FACE). De non ser así as facturas presentadas serán 
devoltas. 

16. PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS 

O prazo de presentación de proposicións será de quince días contados desde o 
día seguinte ao da publicación do anuncio de licitación do contrato no perfil do 
contratante.
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PREGO UNIFICADO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ASISTENCIA 

E DEFENSA XURÍDICADE TURISMO DE SANXENXO, S.L. 

 

1.- OBXECTO DO CONTRATO E RÉXIME XURÍDICO: O obxecto da 
presente licitación é a prestación do servizo de"ASISTENCIA E DEFENSA 
XURÍDICA DETURISMO DE SANXENXO, S.L.” nos aspectos que se 
relacionan a continuación: 

a) Elaboración de informes xurídicos en xeral, a requerimento da sociedade 
sobre calquera asunto relacionado coa xestión integral do obxecto da 
sociedade. 

b) Elaboración de informes xurídicos preceptivos en materia de contratación 
pública e/ou privada. 

c) Asunción da defensa xurídica en calquera conflicto xurisdicional, sexa pola 
interposición de demandas, denuncias, querellas ou actos similares cando a 
sociedade sexa suxeito pasivo procesual demandado, denunciado e/ou 
querelado, nas ordes xurisdiccionais civil, laboral e contencioso-
administrativa e en calquera instancia procesual por unha cuantía litixiosa 
de ata 1 millón de euros. 

d) Asunción da defensa xurídica, cando sexa preciso, pola interposición activa 
por parte da sociedade de demandas, denuncias, querellas e actos similares 
nas ordes xurisdiccionais civil, laboral e contencioso-administrativa e en 
calquera instancia procesual ou forense por unha cuantía litixiosa de ata 1 
millón de euros. 

e) Elaboración de informes e propostas xurídicas a requirimento dos órganos 
da sociedade. 

f) Elaboración de documentos técnicos-xurídicos a requirimento dos órganos 
de goberno da sociedade, en materia propia ou relacionada co obxecto da 
sociedade segundo os seus estatutos sociais. 

g) Elaboración de informes a requirimento dos órganos de control da 
sociedade en exercicio das súas funcións. 
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h) Dar resposta as consultas verbais e escritas, emisión de informes de 
carácter mercantil, social e civil, elaboración de contratos e revisión 
dedocumentos. Asesoramento en todas aquelas cuestións plantexadas á 
sociedade que requiran dunha orientación xurídica. 

i) A representación da sociedade nos asuntos que se lle encarguen ao 
adxudicatario en execución deste contrato, agás que a normativa non o 
permita nos que a representación recaerá nun procurador/a designado polo 
ente contratante. 

Este contrato é compatible con outros análogos dos que poida dispoñer a 
empresa contratante. 

Os letrados que defendan a sociedade en execución deste contrato, asumirán a 
súa incompatibilidade para actuar en asuntos en que se poidan ver afectados os 
intereses de Turismo de Sanxenxo, S.L.O incumprimento desta obriga será 
causa específica de resolución do contrato. 

Asemade, en casos excepcionais e xustificados, o órgano de contratación 
poderá contratar a defensa e/ou asesoría xurídica de determinados asuntos de 
Turismo de Sanxenxo, S.L. a través de contratos alleos ao que nos ocupa. 

Cando se alcance a data de finalización do contrato, o contratista quedará 
obrigado, se así o considera oportuno o ente contratante, a seguir coas 
actuacións encargadas en execución deste contrato e que estivesen pendentes 
de resolución no momento de finalización do período de duración deste 
contrato, entendendo que os asuntos estarán resoltos cando as sentenzas, 
autos ou actos ditados nos seus respectivos procedementos sexan firmes, 
correspondéndolle igualmente ao adxudicatario, se así o considera oportuno o 
ente contratante, defender a sociedade de todos os incidentes que poidan 
derivarse da execución de sentenzas firmes, aínda que o período de duración 
do contrato xa estivese finalizado, respecto das actuacións encargadas en 
execución deste contrato. 

Lugar de execución 

A execución dos servizos obxecto desta contratación levarase a cabo nas 
instalacións da empresa adxudicataria salvo que, cando as necesidades do 
asunto o requiran, a petición de Turismo de Sanxenxo, S.L., deban 
desenvolverse nas súas dependencias, comprometéndose o contratista a asistir 
a tódalas reunións que sexan solicitadas pola sociedade durante a vixencia do 
contrato. 
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2.- CPV E NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Corresponde ao presente contrato a codificación CPV da nomenclatura 
Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) 79100000- Servizos xurídicos, 
79111000-Servizos de asesoría xurídica. 

O contrato que se derive da presente licitación rexerase polo presente Prego de 
Condicións xunto cos seus anexos; pola Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público (en adiante, LCSP) no relativo a súa preparación e 
adxudicación, e ás previsións establecidas no artigo 319 da LCSP no relativo aos 
seus efectos e extinción e a súa normativa de desenvolvemento, no que resulte 
de aplicación a Turismo de Sanxenxo, S.L.. En todo o demais, rexerase polas 
normas de dereito privado que lle resulten de aplicación. 

O contrato definido ten a calificación de contrato privado, segundo establece o 
artigo 26 da LCSP por canto a entidade concedente ten a condición de poder 
adxudicador que non reúne a condición de Administración Pública. 

Tendo en conta os límites cuantitativos deste procedemento de contratación, o 
contrato non está suxeito a regulación harmonizada. 

A orde xurisdicional contencioso-administrativa será a competente para coñecer 
das cuestións referidas a preparación, adxudicación e modificacións 
contractuais, de conformidade co disposto no artigo 27.1.c) da LCSP. 

A orde xurisdicional civil será a competente para resolver as controversias que 
xurdan entre as partes en relación cos efectos e extinción do contrato de 
conformidade co disposto no artigo 27.2. a)da LCSP. 

Ademais do presente prego e sen prexuízo das obrigacións adicionais asumidas 
polo adxudicatario, terán carácter contractual os seguintes documentos: 

- O documento no que se formalice o contrato. 

- A oferta aceptada polo órgano de contratación. 

3.- VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

O valor estimado do contrato é o que se indica no apartado 2 do Resumo de 
características. 
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4.-DURACIÓN DO CONTRATO, MODIFICACIÓNS E PRÓRROGA DO 
MESMO 

Aduración do contrato é a que se indica no apartado 4 do Resumo de 
características.  

Non se prevén circunstancias de modificación específicas da presente 
contratación, sen prexuízo da aplicación do artigo 205 da LCSP cando concorra 
algunha das circunstancias nel previstas. 

As prórrogas que se prevén do contrato indícanse no apartado 4 do Resumo de 
características. 

5.- RÉXIME DE PAGAMENTO 

Nos termos previstos no apartado 15 do Resumo de Características do 
Contrato. 

6.-CAPACIDADE PARA CONTRATAR 

Poderán concorrer, por se ou por medio de representantes, as persoas naturais 
ou xurídicas, españolas ou estranxeiras que, tendo plena capacidade para 
obrar, non estean incursas nalgunha das prohibicións para contratar que 
enumera o artigo 71 da LCSP e acrediten a súa solvencia económica - financeira 
e técnica – profesional 

Dous ou máis empresarios poderán presentar propostas conxuntas de licitación 
constituíndo unha unión temporal, debendo acreditar cada un a súa 
personalidade, capacidade e solvencia nos termos do presente prego, 
acumulándose, para os efectos da determinación da solvencia da unión 
temporal, as características acreditadas para cada un dos seus integrantes, eos 
nomes e circunstancias dos empresarios que a subscriban, a participación de 
cada un deles, o compromiso de constituírse formalmente en unión temporal no 
caso de ser adxudicatarios do contrato e designar a persoa que será o seu 
representante ante o ente contratante. 

7.- REVISIÓN DE PREZOS 

Non procederá a revisión de prezos. 
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8.-PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN E ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN 

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto. A tramitación é 
simplificada. 

De acordo co disposto no art. 22.2 c) dos Estatutos de Turismo de Sanxenxo, 
S.L., o órgano de contratación será o Consello de Administración, que ten 
atribuída a facultade de outorgar toda clase de actos, contratos e documentos 
públicos e privados que sexan precisos ou, no seu caso, na persoa na que teña 
delegadas as referidas funcións. 

9.- PRESENTACIÓN DEPROPOSICIÓNS 

Para tomar parte na licitación será preciso que o interesado achegue a 
documentación distribuída en tres sobres:  

SOBRE NÚMERO 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE E DOCUMENTACIÓN 
AVALIABLE MEDIANTE XUIZO DE VALOR  

SOBRE NÚMERO 2: DOCUMENTACIÓN AVALIABLE MEDIANTE FÓRMULA 

Os sobres estarán pechados. No seu exterior constaran como mínimo os 
seguintes datos: 

- Indicación do sobre do que se trata: “SOBRE NÚMERO 1: DECLARACIÓN 
RESPONSABLE E DOCUMENTACIÓN AVALIABLE MEDIANTE XUIZO DE 
VALOR” e “SOBRE NÚMERO 2: DOCUMENTACIÓN AVALIABLE MEDIANTE 
FÓRMULA”. 

- Número de expediente e obxecto da licitación á que concorran. 

- Os datos seguintes do licitador: Nome, CIF ou NIF, dirección postal, 
teléfono, fax, correo electrónico e número de inscrición no Rexistro 
Oficial de LicitadoreseEmpresas Clasificadas do Sector Público ou no 
Rexistro Xeral de Contratistas de Galicia.  

- Lugar, data e sinatura do licitador ou do seu representante 

A presentación das proposicións deste procedemento poderase realizar no 
Rexistro do Concello de Sanxenxo en horario de 9 a 14 horas (agás sábados, 
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domingos e festivos). O licitador terá dereito a obter, como acreditación da 
presentación, recibo no que constará o nome do licitador, a denominación do 
obxecto do contrato e o día e hora da presentación. Non será admitida a 
documentación se é recibida no Rexistro do Concello de Sanxenxo con 
posterioridade á data da terminación do prazo sinalado no anuncio de licitación. 

10.- FORMA EN QUE DEBEN PRESENTARSE A DOCUMENTACIÓN E AS 
PROPOSICIÓNS 

A documentación dos sobres deberá presentarse en papel. O contido dos 
sobres será o seguinte:  

A)SOBRE NÚMERO 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE E DOCUMENTACIÓN 
AVALIABLE MEDIANTE XUIZO DE VALOR. Conterá a declaración responsable 
que figura como Anexo I do presente Prego referida á acreditación da 
personalidade, capacidade, solvencia económico financeira e profesional, e no 
suposto de tratarse dunha unión temporal de empresas (UTE), o compromiso 
de formalización de UTE en caso de ser adxudicatarios que figura como Anexo 
III, que indique os nomes e circunstancias dos que a constitúan, a participación 
de cada un deles, e que asumen o compromiso de constituírse formalmente en 
unión temporal, quedando obrigados solidariamente, en caso de resultar 
adxudicatarios. O escrito haberá de estar asinado polos representantes das 
diversas empresas promotoras así como polo apoderado único que estarán 
obrigadas a nomear as empresas mesmo para o período de licitación. 

A documentación técnica avaliable mediante xuizo de valor e calquera outra 
esixencia ou información que se solicite.  

B) SOBRE NÚMERO 2: DOCUMENTACIÓN AVALIABLE MEDIANTE FÓRMULAS. 
Conterá a documentación relativa a criterios avaliables mediante fórmulas 
seguindo o modelo unido a este PCAP como Anexo II asinada por persoa con 
poder bastante para o efecto. 

11.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN E DEMAIS 
REQUISITOS DAS PROPOSICIÓNS 

A documentación presentarase dentro do prazo fixado no anuncio de licitación. 
As proposicións dos interesados deberán axustarse ó previsto neste prego, e a 
súa presentación suporá a aceptación incondicionada polo empresario do 
contido da totalidade de devanditas cláusulas ou condicións, sen excepción ou 
reserva algunha.  
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As proposicións serán secretas e se arbitrarán os medios que garantan tal 
carácter ata o momento en que deba procederse á apertura en público das 
mesmas.  

Cada licitador non poderá presentar máis dunha proposición. Tampouco poderá 
subscribir ningunha proposta en unión temporal con outros se o fixo 
individualmente ou figurar en máis dunha unión temporal. A infracción destas 
normas darán lugar á non admisión de todas as propostas por el subscritas. 

Comprobación da veracidade das declaracións responsables 

A Mesa de Contratación poderá, en calquera momento, solicitar a xustificación 
documental do cumprimento das condicións sobre as que os licitadores 
houberan declarado responsablemente o seu cumprimento. O licitador deberá 
presentar a documentación requerida nun plazo máximo de cinco días hábiles a 
contar dende o envío do requerimento. 

De non cumplimentarse adecuadamente o requerimiento no prazo sinalado, 
entenderase que o licitador retirou a súa oferta e será excluido do 
procedemento. 

Subsanación de documentos  

A presentación de declaracións responsables do cumprimento dos requisitos de 
participación será obxeto de subsanación polos licitadores a requerimento da 
Mesa de Contratación, cando non se houbese presentado ou non estivese 
adecuadamente cumplimentada a presentada. 

Igualmente, o licitador proposto como adxudicatario poderá subsanar a falta ou 
incompleta presentación dos documentos acreditativos do cumprimento dos 
requisitos de participación que lle sexan requiridos con carácter previo á 
adxudicación do contrato. 

En ámbolos casos concederase ao licitador un prazo de tres días, a contar 
dende o día seguinte o da recepción do requerimento de subsanación. 

Se non se subsanase no plazo requerido, a Mesa de Contratación entenderá 
que o licitador desiste da súa oferta. 
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12.- CRITERIOS PARA A ADXUDICACIÓN DO CONTRATO 

O órgano de contratación acordará a adxudicación mediante a aplicación dos 
criterios establecidos no apartado 10 do Resumo de Características do Contrato. 

No caso de empate entre ofertas, este resolverase de acordo cos criterios do 
artigo 147 da LCSP. 

13.- APERTURA DA DOCUMENTACIÓN E DAS PROPOSICIÓNS 

A cualificación dos documentos e o exame e a valoración das proposicións 
correspóndelle á Mesa de contratación de Turismo de Sanxenxo, S.L.  

Unha vez concluído o prazo de presentación de ofertas, procederase pola Mesa 
á apertura do SOBRE NÚMERO 1 presentado polos licitadores, comprobando 
que consta incorporada a declaración responsable e os documentos requiridos 
no presente Prego. A continuación, á vista dos criterios cuxa cuantificación 
depende dun xuízo de valor, realizarase a valoración das proposicións polos 
servizos técnicos do órgano de contratación nun prazo non superior a sete días. 
En todo caso, dita valoración deberá estar efectuada con anterioridade ao acto 
público de apertura do SOBRE NÚMERO2.  

Posteriormente, no día e á hora previamente sinalados, procederase, en acto 
público, á apertura do SOBRE NÚMERO 2, previa lectura do resultado da 
valoración e as puntuacións obtidas polos licitadores na valoración da 
documentación do SOBRE NÚMERO 1.  

As proposicións que non cumpran os requirimentos establecidos no Prego serán 
obxecto de exclusión. 

Na mesma sesión a Mesa de Contratación procederá a: 

1. Avaliar e clasificar as ofertas admitidas.  

2. Realizar a correspondente proposta de adxudicación ao órgano de 
contratación, a favor do candidato con mellor puntuación.  

3. Comprobar 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, ostenta a solvencia económica, financeira 
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e técnica ou, no seu caso a clasificación correspondente e non está incursa 
en ningunha prohibición para contratar.  

4. Requirir á empresa que obtivo a mellor puntuación, mediante comunicación 
electrónica, para que, no prazo de 7 días hábiles a contar desde o envío da 
comunicación: 

• Constitúa a garantía definitiva,  

• Achegue, no seu caso, o compromiso de integración de solvencia con 
medios externos,  

• Achegue, no seu caso, a documentación xustificativa de que dispón 
efectivamente dos medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir á 
execución do contrato.  

No caso de que no prazo outorgado para o efecto o candidato proposto como 
adxudicatario non presente a garantía definitiva ou a documentación requirida, 
efectuarase proposta de adxudicación a favor do seguinte candidato en 
puntuación, outorgándolle o correspondente prazo para constituír a citada 
garantía definitiva.  

No caso de que o empresario teña que presentar calquera outra documentación 
que non estea inscrita no Rexistro de Licitadores, a mesma terase que achegar 
no prazo de 7 días hábiles establecido para presentar a garantía definitiva.  

A proposta de adxudicación do contrato non crea dereito algún en favor do 
licitador proposto, que non os adquirirá, fronte aTurismo de Sanxenxo, 
S.L.,mentres non se formalice o contrato.  

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

De todo o actuado deixarase constancia documental no expediente. 
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14.- NOTIFICACIÓN DOS ACTOS DE EXCLUSIÓN DE LICITADORES 

Cando o órgano de contratación ou a Mesa de contratación acorde, en uso das 
facultades que lle confire a lexislación contractual vixente, o rexeitamento de 
proposicións inicialmente admitidas,notificará esta circunstancia aos licitadores, 
empregando o correo electrónico indicado na declaración responsable. 

15.-ADXUDICACIÓN DO CONTRATO 

Presentada a garantía definitiva e a documentación requirida e, nos casos en 
que resulte preceptiva, previa fiscalización do compromiso do gasto pola 
Intervención nos termos previstos na Lei 47/2003, do 26 de novembro, Xeral 
Orzamentaria 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, á súa formalización. 

Non poderá declararse deserta unha licitación cando exista algunha oferta que 
sexa admisible de acordo cos criterios que figuran neste Prego. 

O acordo de adxudicación notificarase aos licitadores e, simultaneamente, 
publicarase no perfil de contratante.Tanto na notificación como na publicación 
no perfil do contratante se indicará o prazo no que debe procederse a 
formalización do contrato.  

16.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO 

Turismo de Sanxenxo, S.L.e o contratista deberán formalizar o contrato en 
documento administrativo que se axuste, con exactitude, ás condicións da 
licitación, dentro dos QUINCE (15) DÍAS HÁBILES seguintes ao da 
notificación da adxudicación, constituíndo título suficiente para acceder a 
calquera rexistro público. Non obstante o anterior, dito contrato administrativo 
poderá elevarse a escritura pública a petición do contratista e a súa costa. 

De conformidade co artigo 153.4 da LCSP, cando por causas imputables ao 
adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo indicado esixiráselle 
o importe do 3 por cento do orzamento base de licitación, IVE excluído, en 
concepto de penalidade, sen prexuízo do establecido na letra  b) do apartado 2 
do artigo 71 de LCSP. 
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17.- DEBER DE CONFIDENCIALIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSOAL 

O contratista deberá respectar o carácter confidencial daquela información á 
que teña acceso con ocasión da execución do contrato. Turismo de Sanxenxo, 
S.L.non poderá divulgar a información facilitada polos licitadores que estes 
designen como confidencial. A estes efectos, os licitadores deberán indicar no 
correspondente apartado do Anexo I a relación de documentación á que dean 
ese carácter. 

A empresa adxudicataria e o seu persoal están obrigados a gardar secreto 
profesional respecto dos datos de carácter persoal dos que poidan ter 
coñecemento por razón da prestación de servizos obxeto de contrato, obriga 
que subsistirá aínda logo da finalización do mesmo, de conformidade co artigo 
10 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de 
Carácter Persoal (en diante LOPD). O adxudicatario deberá formar e informar 
ao seu persoal das obrigas que en materia de protección de datos estean 
obrigados a cumprir no desenvolvemento das súas tarefas para a prestación 
dos servizos, en especial as derivadas do deber de segredo, respondendo a 
empresa adxudicataria das infraccións legais en que por incumprimento dos 
seus empregados puidese incorrer.  

Se o contrato adxudicado implica o tratamento de datos de carácter persoal 
deberase respectar, na súa integridade, a LOPD e a súa normativa de 
desenvolvemento, de conformidade co establecido na Disposición Adicional 
Vixésimo Quinta da LCSP. 

En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle que os 
datos persoais que se faciliten para a participación no presente procedemento 
de contratación incorporaranse a un ou varios ficheiros, cuxo responsable é 
Turismo de Sanxenxo, S.L.con domicilio na rúa Consistorio, 6 de Sanxenxo, 
onde se poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, no 
seu caso o de oposición, dirixindo a esa empresa unha solicitude asinada por 
escrito xunto cunha fotocopia do seu DNI. Se o licitante resultase ser persoa 
física, a mera participación no presente procedemento supón o seu 
consentimento expreso para o tratamento dos datos facilitados, coa finalidade 
de levar a cabo a tramitación deste procedemento de contratación, e a súa 
autorización para a comunicación dos devanditos datos a entidades financeiras, 
Facenda Pública, Diarios Oficiais e outras Administracións Públicas competentes 
na materia. No caso de que o licitante facilitase datos de carácter persoal de 
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terceiros, previamente á súa inclusión deberán informar os titulares dos 
mesmos dos extremos establecidos nos parágrafos anteriores, absténdose de 
incluílos no caso de non obter o seu consentimento.  

18.-RESPONSABILIDADE NA EXECUCIÓN DO CONTRATO 

O contratista obrígase a cumprir as normas vixentes en materia fiscal, laboral, 
de seguridade social e de seguridade e hixiene na execución do contrato, e 
calquera outra de obrigado cumprimento. 

Asemade o contratista asumirá a responsabilidade civil, administrativa ou penal 
que lle puidese corresponder como consecuencia da execución do contrato. 

19.- OBRIGAS DA EMPRESA CONTRATISTA 

Correspondelle exclusivamente á empresa contratista a selección do persoal 
que reunindo, no seu caso, os requisitos de titulación e experiencia esixidos, 
formará parte do equipo de traballo adscrito á execución do contrato, sen 
prexuízo da verificación por parte da entidade contratante do cumprimento 
daqueles requisitos.  

A empresa contratista procurará que exista estabilidade no equipo de traballo e 
que as variacións na súa composición sexan puntuais e obedezan a razóns 
xustificadas, en orde a non alterar o bo funcionamento do servizo, informando 
en todo momento á entidade contratante.  

A empresa contratista asume a obrigación de exercer de modo real, efectivo e 
continuo, sobre o persoal integrante do equipo de traballo encargado da 
execución do contrato, o poder de dirección inherente a todo empresario. En 
particular, asumirá a negociación e pago dos salarios, a concesión de permisos, 
licenzas e vacacións, a substitucións dos traballadores en casos de baixa ou 
ausencia, as obrigacións legais en materia de Seguridade Social, incluído o 
abono de cotizacións e o pago de prestacións cando cumpra, as obrigacións 
legais en materia de prevención de riscos laborais, o exercicio da potestade 
disciplinaria, así como cantos dereitos e obrigacións derívense da relación 
contractual entre empregado e empleador. 

A empresa contratista velará especialmente porque os traballadores adscritos á 
execución do contrato desenvolverá a súa actividade sen extralimitarse nas 
funcións desempeñadas respecto da actividade delimitada nos pregos como 
obxecto do contrato.  



 

- 3 - 

A empresa contratista estará obrigada a executar o contrato nas súas propias 
dependencias ou instalacións salvo que, excepcionalmente, sexa autorizada a 
prestar os seus servizos nas dependencias do órgano de contratación para o 
que debe haber constancia motivada da devandita necesidade por parte da 
área proponente desta modificación.  

A empresa contratista deberá designar polo menos a un coordinador técnico ou 
responsable integrado no seu propio persoal, que terá entre as súas obrigacións 
as seguintes:  

a. Actuar como interlocutor da empresa contratista fronte á entidade 
contratante, canalizando a comunicación entre a empresa contratista e o 
persoal integrante do equipo de traballo adscrito ao contrato, dun lado, e 
a entidade contratante, doutro lado, en todo o relativo ás cuestións 
derivadas da execución do contrato.  

b. Distribuír o traballo entre o persoal encargado da execución do contrato, e 
impartir aos devanditos traballadores as ordes e instrucións de traballo 
que sexan necesarias en relación coa prestación do servizo contratado.  

c. Supervisar o correcto desempeño por parte do persoal integrante de 
equipo de traballo das funcións que teñen encomendadas. 

d. Organizar o réxime de vacacións do persoal adscrito á execución do 
contrato, debendo para ese efecto coordinarse adecuadamente a empresa 
contratista coa entidade contratante, a efectos de non alterar o bo 
funcionamento do servizo.  

e. Informar á entidade contratante acerca das variacións, ocasionais ou 
permanentes, na composición do equipo de traballo adscrito á execución 
do contrato. 

20.- EXTINCIÓN E RESOLUCIÓN DO CONTRATO 

Ademais do suposto do cumprimento do contrato, este extinguirase pola súa 
resolución, sendo as causas as previstas no artigo 211 da LCSP, acordándose 
na forma prevista no artigo 212 da LCSP e aos efectos citados no artigo 213 da 
LCSP. 

Será causa específica de resolución do contrato o incumprimento por parte do 
contratista das obrigas asumidas na oferta.Neste sentido o levantamento de 
tres actas por parte do persoal de Turismo de Sanxenxo, S.L.acreditativas de 
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deficiencias e incumprimentos por parte do contratista na prestación correcta 
dos servizos serán causa específica para a resolución do contrato con carácter 
culpable do contratista.  

21.- PENALIDADES 

Cando o contratista, por causas imputables ao mesmo, houbera incumprido 
parcialmente a execución das prestacións definidas no contrato, Turismo de 
Sanxenxo, S.L.poderá optar, atendidas as circunstancias do caso, pola súa 
resolución ou pola imposición das penalidades. 

A contía das penalidades irá en función das características dos incumprimentos 
conforme ao seguinte baremo: 

a) Incumprimentos leves : 

Calquera incumprimento non cualificado como grave ou moi grave. 

A contía da penalidade a impoñer por cada incumprimento leve será deMIL 
(1.000,00) EUROS. 

b) Incumprimentos graves: 

A negativa a someterse ás inspeccións de Turismo de Sanxenxo, S.L. 

Deixar de prestar o servizo durante dez días consecutivos ou quince alternos, 
salvo que se acrediten razóns xustificadas e por escrito ante Turismo de 
Sanxenxo, S.L. 

A reiteración de dous incumprimentos leves. 

A contía da penalidade a impoñer por cada incumprimento grave 
iráproporcionalmente en función da súa gravidade dende  osDOUS MIL 
(2.000,00) EUROS ata os TRES MIL NOVECENTOS NOVENTA E NOVE 
(3.999,00) EUROS. 

c) Incumprimentos moi graves: 

O incumprimento da condición especial de execución que se indica neste prego. 

O incumprimento dos criterios de adxudicación. 

O incumprimento das obrigacións en materia social ou laboral. 
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O incumprimento das condicións de subcontratación, o incumprimento dos 
pagos os subcontratistas e o incumprimento dos requirimentos de 
documentación sobre eses subcontratistas efectuados por Turismo de 
Sanxenxo, S.L. 

Realizar unha actividade distinta á autorizada. 

Desobediencia ao cumprimento de ordes de Turismo de Sanxenxo, 
S.L.requirindo o cumprimento de obrigas. 

A reiteración de dous incumprimentos graves. 

A contía da penalidade a impoñer por cada incumprimento moi grave irá 
proporcionalmente en función da súa gravidade dendeos CATRO MIL 
(4.000,00) EUROS ata o 10 por cento do prezo do contrato (IVA 
excluído) 

22.- CESIÓN DO CONTRATO 

Admitirase a cesión do contrato sempre que as cualidades técnicas ou persoais 
do cedente non foran causa determinante da súa adxudicación e que da cesión 
non resulte unha restrición efectiva da competencia no mercado; e que se 
cumpran os requisitos establecidos no artigo 214.2 da LCSP entre os que se 
encontra a preceptiva, expresa e previa autorización da cesión por parte do 
órgano de contratación e que a persoa cedente teña executado un 20% do 
importe do contrato. Así mesmo, para que a cesión produza efectos fronte 
áTurismo de Sanxenxo, S.L.deberán cumprirse, igualmente, todos os demais 
requisitos indicados na citada norma.  

23.- SUBCONTRATACIÓN 

O contratista poderá concertar con terceiros a realización parcial da prestación, 
de acordo coas condicións e requisitos establecidos no artigo 215 da LCSP, 
entre as que se encontra a obriga de comunicarlle por escrito a Administración 
a intención de celebrar os subcontratos, a máis tardar ao inicio da execución do 
contrato, con indicación da parte da prestación que se pretende subcontratar e 
a identidade da persoa subcontratista, datos de contacto e representación legal 
deste, e xustificando suficientemente a aptitude da persoa subcontratista para 
executala por referencia aos elementos técnicos e humanos de que dispón e a 
súa experiencia, se ben no caso de que a persoa subcontratista tivera a 
clasificación adecuada para realizar a parte do contrato obxecto da 
subcontratación, a comunicación desta circunstancia eximirá ao contratista da 
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necesidade de xustificar a aptitude de aquél. Deberá acreditarase que a persoa 
subcontratista non se encontra incursa en prohibición de contratar. A infracción 
das condicións estabrecidas no apartado anterior terá, entre outras previstas na 
LCSP, e en función da repercusión na execución do contrato, algunha das 
seguintes consecuencias:  

a) A imposición a persoa contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do 
importe do subcontrato.  

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.  

As persoas subcontratistas quedarán obrigadas só ante a persoa contratista 
principal, quen asumirá a total responsabilidade na execución do contrato 
fronte á Turismo de Sanxenxo, S.L.con suxeición estrita ás cláusulas do 
presente prego, aos termos do contrato e ás condicións establecidas na súa 
oferta. 

24.- PRAZO, DEVOLUCIÓN E CANCELACIÓN DA GARANTÍA 

No que se refire a garantía definitiva, o prazo será de SEIS (6) MESES 
contado dende a data de terminación do contrato, período durante o cal 
Turismo de Sanxenxo, S.L.poderá comprobar que o servizo prestouse de 
conformidade ao estipulado no contrato, nos pregos de cláusulas 
administrativas particulares e na propia oferta do contratista.Transcorrido o 
prazo de garantía sen que se formulasen reparos ao servizo prestado quedará 
extinguida a responsabilidade do contratista. 

Cumpridas polo contratista as obrigas derivadas do contrato, se non resultaran 
responsabilidades a exercitar sobre a garantía e transcorrido o prazo desta, 
ditarase acordo de devolución ou cancelación daquela. Unha vez finalizado o 
prazo de garantía sen que a liquidación do contrato se realizase por causas non 
imputables ao contratista, procederase, sen mais demora, á devolución ou 
cancelación da garantía unha vez depuradas as responsabilidades as que se 
refire o artigo 110 da LCSP. 

25.-GASTOS A CARGO DO CONTRATISTA 

Independentemente dos que figuren descritos noutras cláusulas deste prego, 
serán de conta do contratista os seguintes gastos: 
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a) Os tributos de calquera Administración que pesen sobre o contrato ou 
sobre o seu obxecto. 

b) No seu caso, os da formalización pública do contrato. 

26.- RESPONSABLE DO CONTRATO 

A efectos do disposto no artigo 62 da LCSP o responsable do contrato será o 
presidente do consello de administración de Turismo de Sanxenxo, S.L.
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ANEXO I 

DECLARACIÓN RESPONSABLE (SOBRE NÚMERO 1) 

Denominación do contrato: Contratación do servizo de asistencia e defensa 
xurídica de Turismo de Sanxenxo, S.L.Tramitación por procedemento aberto 
simplificado. 

 

Data da declaración:  

DATOS DA PERSOA QUE DECLARA  

Nome:  

Apelidos:  

NIF:  

Teléfono:  

Fax:  

Correo electrónico:  

Dirección a efectos de notificación:  

No caso de actuar en representación dunha persoa xurídica: Entidade mercantil 
á que representa: 

NIF:  

Cargo: 

1. DECLARO RESPONSABLEMENTE:  

Que son certos os datos que se indican nesta declaración responsable.  

Que coñezo e acepto incondicionalmente, sen excepción ou reserva ningunha, o 
prego de condicións que regula a licitación de referencia.  
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Que a entidade mercantil á que represento ten un obxecto social ou ámbito de 
actividade no cal está comprendido o obxecto do presente contrato. O 
devandito obxecto social así figura nos Estatutos Sociais da sociedade 
debidamente inscritos no Rexistro Mercantil.  

Que se cumpren os requisitos de capacidade de obrar para contratar coa 
Administración que esixen no artigo 84 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público (en diante, LCSP).  

Que ostento poderes suficientes para representar á entidade licitadora (no caso 
de persoas xurídicas).  

Que se cumpren os requisitos de solvencia económica, financeira, técnica ou 
profesional necesaria para a realización do obxecto do contrato de acordo co 
esixido no prego de condicións.  

Que me comprometo a dedicar ou adscribir á execución do contrato os medios 
persoais e materiais suficientes para este fin que, no seu caso, esixa o prego.  

Que no suposto de ser proposta como adxudicataria do contrato acreditarei, 
previo requirimento do órgano de contratación, a posesión e validez dos 
documentos esixidos segundo o artigo159 da LCSP e o presente prego.  

Que, de acordo co establecido non artigo 140 da LCSP, presentarei ante o 
órgano contratación, cando así me sexa requirido, a documentación acreditativa 
do cumprimento das condicións establecidas para adquirir a condición de 
adxudicatario do contrato.  

Que nin o asinante da declaración, nin a entidade á que represento, ni ningún 
dos seus administradores ou representantes, atópanse incursos nalgún dos 
supostos aos que se refire o artigo 71 da LCSP.  

Que non forma parte dos Órganos de Goberno ou Administración da entidade 
ningún alto cargo aos que se refire a Lei 3/2015, do 30 de marzo, reguladora 
do exercicio do alto cargo da Administración Xeral do Estado, da Lei 53/1984 do 
26 de decembro de incompatibilidades do persoal ao servizo das 
Administracións Públicas, da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e 
bo goberno, nin se trata de calquera dos cargos electivos regulados na Lei 
Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do Réxime electoral xeneral, nos termos 
establecidos na mesma. 
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Que nin o asinante da declaración, nin ningún dos administradores ou 
representantes da entidade á que represento, é cónxuxe, persoa vinculada con 
análoga relación de convivencia afectiva ou descendentes das persoas ás que 
se refire o parágrafo anterior (sempre que, respecto destes últimos, ditas 
persoas ostenten a súa representación legal).  

Que me atopo -ou a entidade á que represento atópase- ao corrente no 
cumprimento dos deberes tributarios, Facenda estatal, autonómica e local e coa 
Seguridade Social, impostas polas disposicións vixentes.  

Que a entidade á que represento está dada de alta na matrícula 
correspondente do Imposto de Actividades Económicas, segundo o disposto no 
artigo 15 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións 
Públicas ( RGLCAP), e que (márquese o que corresponda):  

 Está ao corrente de pagos.  

 Está exenta de conformidade co artigo 82.1 do Real Decreto Lexislativo 
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais. 

Que [si/non] desexa recorrer ás capacidades doutras entidades, razón pola que 
cando me sexa requirido, presentarei o compromiso subscrito coas devanditas 
entidades.  

Que [si/non] subcontratará a seguinte porcentaxe do contrato: 

Que a persoa que declara -ou a entidade á que represento- está inscrita no 
Rexistro de Licitadores que a continuación se indica (márquese o que 
corresponda), e que as circunstancias que nel figuran respecto dos requisitos 
esixidos para a admisión no procedemento de contratación son exactas e non 
experimentaron variación: 

 Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado.  

 Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia ( nº 

de inscrición _____).  

Que, en relación con establecido no artigo 86 do RGLCAP sobre empresas 
vinculadas, a entidade mercantil á que represento (márquese o que proceda):  
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 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.  

 Pertence ao grupo de empresas _____ ou está integrada por algún socio 
no que concorre algún dos suposto do artigo 42.1 do Código de Comercio.  

A denominación social das empresas vinculadas é a seguinte (se a relación de 
empresas é moi extensa achegarase en documento anexo):  

a)  .................................................................................................................  

b)  .................................................................................................................  

c)  .................................................................................................................  

Que, de acordo co disposto no artigo 86 do RGLCAP, a entidade á que 
represento comprométese a presentar, ou no seu caso, facilitar canta 
información lle sexa solicitada, no caso de pertencer a un grupo de empresas.  

No caso de unións temporais de empresarios indico, ademais, a efectos de 
notificación, nome e apelidos do representante, dirección, teléfono e fax de 
contacto.  

Que a empresa ofrece garantías suficientes para aplicar, no caso de que o 
contrato comporte o tratamento de datos de carácter persoal, medidas técnicas 
e organizativas apropiadas, para que o tratamento sexa efectuado de 
conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de 
datos de carácter persoal e a normativa de desenvolvemento, así como, no seu 
caso, co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 
27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta 
ao tratamento de datos persoais xa a libre circulación destes datos e polo que 
se derroga a Directiva 95/46/CE. 

2. CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS 

COMPROMÉTOME a aceptar e dar por válidas todas as notificacións que se 
efectúen no seguinte correo electrónico: _______________________________  

3. DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL De acordo co disposto no artigo 133 da 
LCSP declaro como confidencial a seguinte documentación contida na oferta: 
_____________________ _____________________ _____________________  
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4. FORO XURISDICCIONAL. No suposto de que o licitador sexa estranxeiro se 
compromete a someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de 
calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto 
puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdicional 
estranxeiro que lle puidese corresponder. 

Para todas as incidencias que deban resolverse na orde xurisdicional civilo 
licitador declara expresamente que acepta someterse a xurisdición dos 
Xulgados e Tribunais de Cambados, con renuncia expresa ao foro xurisdicional 
que lle puidese corresponder. 

Lugar, data, selo e sinatura 
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ANEXO II 

PROPOSICIÓN AVALIABLE MEDIANTE FÓRMULA (SOBRE NÚMERO 2) 

D. ___________________con D.N.I. nº___________________ en nome propio 
(ou en representación de ___________________), informado da licitación 
paraa contratación do servizo deasistencia e defensa xurídicade Turismo de 
Sanxenxo, S.L., manifesta: 

1. Que acepta integramente o pregode cláusulas administrativas particulares 
que rexen a presente contratación. 

2. Que oferta unha aplicación informática destinada o obxeto do 
contrato, protexida cun certificado de seguridade SSL e accesible a 
través de un navegador de internet, que permita compartir documentos, 
manter conversacións e intercambiar información. Si        Non  

3. Valoración en materias de xurisdicción contencioso 
administrativa, civil e laboral. 

Data da sentenza  

Documento adxunto no  

Xurisdicción  

Nome da sociedade 
pertencente o sector 
público 

 

 

4. Prezo: Ofrezo a prestación do servizo de asistencia e defensa xurídica de 
Turismo de SanxenxoEmpresa Muncipal de Vivenda e Solo, S.L. polo 
seguinte prezo: 

Sen IVE ___________________________€ (en número e letra)  

IVE _______________________________€ (en número e letra)  

Total co IVE ________________________€ (en número e letra)  
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Lugar, data e sinatura do licitador.



 

- 3 - 

 

ANEXO III 

COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UTE 

D/Dª _________, con domicilio en ________, con D.N.I. nº ___________, 
actuando en nome e representación de ________, con domicilio social en 
________, e C.I.F. __________, conforme se acredita con ___________ (ou 
actuando en nome propio).  

D/Dª _________, con domicilio en ________, con D. N.I. nº ___________, 
actuando en nome e representación de ________, con domicilio social en 
________, e C.I.F. __________, conforme se acredita con ___________ (ou 
actuando en nome propio).  

D/Dª _________, con domicilio en ________, con D. N.I. nº ___________, 
actuando en nome e representación de ________, con domicilio social en 
________, e C.I.F. __________, conforme se acredita con ___________ (ou 
actuando en nome propio). 

DECLARAN O SEGUINTE: 

I. Que manifestan a súa vontade de constituír unha unión temporal de 
empresas (UTE) de acordo coa Lei 18/1982, do 26 de maio, comprometéndose, 
en caso de resultar adxudicatarios do contrato obxecto de licitación, a 
formalizar a constitución da devandita UTE por medio escritura pública, estando 
obrigados solidariamente.  

II. Que a participación que cada empresa ostentará na unión temporal de 
empresas será a que se detalla a continuación (expresada en porcentaxe): 

 _________ participará nun ___%.  

 _________ participará nun ___%. 

 _________ participará nun ___%. (…)  

III. Que para os efectos mencionados, os intervenientes designan como 
representante único da devandita unión (xerente) a D/Dª ________, con D.N.I. 
nº ___________.  
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IV. Que de igual modo, designan como domicilio único a efectos de 
notificacións a seguinte dirección ________.  

 

ANEXO IV 

MODELO DE AVAL 

A entidade ___________________ (razón social da entidade de crédito ou 
sociedade de garantía recíproca), con C.I.F. ______________, con domicilio a 
efectos de notificacións e requirimentos en ______________, código postal 
______, localidade _____, e no seu nome ______________ (nome e apelidos 
dos apoderados), con poderes suficientes para obrigarlle neste acto, AVALA A 
_______________ (nome e apelidos ou razón social do avalado), con NIF/ CIF 
_____________ ante Turismo de Sanxenxo, S.L., ata a cantidade máxima de 
_______________ (en letra e en cifra) euros en concepto de GARANTÍA 
DEFINITIVA para responder da execución do contrato de asistencia e defensa 
xurídicade Turismo de SanxenxoEmpresa Municipal de Vivenda, S.L., 
adxudicado mediante acordo de data ____.  

A entidade avalista declara baixo a súa responsabilidade, que cumpre os 
requisitos previstos no artigo 56.2 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos 
das Administracións Públicas.  

Este aval outórgase solidariamente respecto ao obrigado principal, con renuncia 
expresa ao beneficio de excusión e con compromiso de pago ao primeiro 
requirimento de Turismo de Sanxenxo, S.L., con suxeición aos termos previstos 
na normativa de contratos do sector público e nas súas normas de 
desenvolvemento.  

O presente aval estará en vigor ata que Turismo de Sanxenxo, S.L. ou quen no 
seu nome sexa habilitado legalmente para iso, autorice a súa cancelación ou 
devolución.  

 

 

(Lugar e data) (razón social da entidade) (firma dos apoderados)  

 


