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CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

1. PODER ADXUDICADOR:

ADMINISTRACIÓN 
CONTRATANTE:

CONCELLO DE MARÍN

ÓRGANO DE 
CONTRATACIÓN:

XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Data acordo de inicio do expediente de contratación: 03/07/2019

Perfil de contratante: http://www.concellodemarin.es

Dirección do órgano de contratación: Av. Ourense, s/n, 36900, Marín, Pontevedra

Correo electrónico do órgano de contratación: contratacion@concellodemarin.es

2. PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN:

Número de Expediente: CO142-003/19 Tipo de Contrato: OBRAS

Tipo de 
Procedemento:

ABERTO SIMPLIFICADO Tramitación: ORDINARIA

Xustificación:  O  valor  estimado  do
contrato é inferior a 35.000 €  e a oferta
avaliarase  con  arranxo  a  criterios  de
adxudicación  cuantificables  mediante  a
mera aplicación de fórmulas establecidas
nos pregos (art. 159.6 LCSP).

Tramitación anticipada: □ SI   x NON

Forma de presentación de ofertas:

□ Manual          x Electrónica          □ Manual e Electrónica

Lugar de presentación de proposicións: Plataforma de Contratación do Sector Público (https://contrataciondelestado.es)

Prazo de presentación de proposicións: dez días (10) hábiles contados desde o día seguinte ao de publicación do anuncio de
licitación no perfil de contratante (art. 159.6 LCSP)

Cabe recurso especial: □ SI    x NON

3. SUXEITO A REGULACIÓN HARMONIZADA: □ SI     x NON

4. OBXECTO DO CONTRATO

Descrición: Desenvolvemento web & app turismo de Marín.

5. CODIFICACIÓN:   Vocabulario común de contratos (CPV):  72413000-8 Servizos de deseño de sitios web www; 72212000-4 Servizos de programación de
software de aplicación.

6. DIVISIÓN EN LOTES:

□ SI    x NON

En caso afirmativo: Nº lote Denominación Cód. CPV

Limitacións: Nº máximo de lotes aos que un mesmo licitador pode presentar oferta:
Xustificación:

Nº máximo de lotes que poden adxudicarse a cada licitador:
Xustificación:

En caso negativo: Xustificación: Cláusula 1.5

7. ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN:

Orzamento base IVE excluído: 24.793,39 €

Tipo de IVE aplicable: (21%) 5.206,61 €

Orzamento base IVE incluído: 30.000,00 €

8. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

Orzamento base de licitación (IVE excluído) 24.793,39 €

Importe das modificacións previstas (IVE excluído): 0 €

TOTAL VALOR ESTIMADO: 24.793,39 €

Método de cálculo do valor estimado (art. 101.5 LCSP): O cálculo do valor estimado inclúe o prezo total  do contrato (sen IVE). En dito prezo inclúense os
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custes derivados da normativa laboral vixente, os custes derivados da execución material do servizo, os gastos xerais de estrutura, o beneficio industrial.

9. SISTEMA DE 
DETERMINACIÓN 
DO PREZO:

Compoñentes da prestación

Unidades de execución Posibilidade de incrementar o número de unidades realmente executadas ata o 10% do
prezo inicial do contrato: NON

Unidades de tempo

Tanto alzado x
Honorarios por tarifas

Sistema mixto

10. REVISIÓN DE 
PREZOS □ SI    x NON

En caso afirmativo, fórmula/índice oficial de revisión: 

En caso negativo, xustificación: Art. 103.5 LCSP.

11. FINANCIACIÓN

Comunidade Autónoma Deputación Concello Outros

0 % 100% 0 % 0 %

12. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA:  

432 641 .00

13. PRAZO DE 
EXECUCIÓN: 

DEZ SEMANAS PRÓRROGA :    □ SI  x NON

14.PRAZO DE 
GARANTÍA

UN (1) ANO

15. ADMISIÓN DE VARIANTES:                     □ SI                     x   NON

16. CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN:    x SI (Cláusula 21)                       □ NON

17. GARANTÍAS:
PROVISIONAL : NON

DEFINITIVA : NON

COMPLEMENTARIA: NON

18. ADSCRICIÓN OBRIGATORIA DE MEDIOS:   □ SI                          x  NON

19. SUBCONTRATACIÓN        x  SI   (Cláusula 38.2)     □  NON

20. MODIFICACIÓNS CONTRACTUAIS PREVISTAS                □ SI                                x NON

21. DATOS DE 
FACTURACIÓN

Órgano de contratación CÓDIGO DIR3 L01360268

Órgano con competencias en materia de 
contabilidade

CÓDIGO DIR3 L01360268

Destinatario da prestación CÓDIGO DIR3 L01360268

. OUTROS DATOS Ao tratarse de subvencións ao amparo da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas con Feader no marco do PDR de Galicia
2014-2020, que aprobou o Consello de Dirección de Agader, mediante o Acordo de 29 de decembro de 2016, e se publicaron mediante a
Resolución do director xeral de Agader de 29 de decembro de 2016 (DOG núm. 12, de 18 de xaneiro de 2017), deberase dar a adecuada
publicidade ao financiamento, esta levarase a cabo mediante a inclusión dos logotipos e do lema na portada coas características que se
describen a continuación:
- O 25 % do espazo, como mínimo, da portada estará ocupado pola descrición do proxecto, o emblema da Unión e o lema: «Fondo Europeo
Agrícola  de Desenvolvemento  Rural:  Europa inviste  no rural».  Incorporará  ademais  o  logotipo  de Leader  e  os  logotipos de todas as
administracións financiadoras. Os GDR e Agader, a través das súas respectivas páxinas web, facilitarán aos beneficiarios os modelos de
paneis e placas.
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PREGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  HABERÁN  DE  REXER  A
CONTRATACIÓN  MEDIANTE  PROCEDEMENTO  ABERTO  SIMPLIFICADO  MODALIDADE
ABREVIADA (CON PLURALIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN AVALIABLES MEDIANTE
FÓRMULAS)  TRAMITACIÓN  ORDINARIA  E  LICITACIÓN  ELECTRÓNICA,  DO  SERVIZO
“DESENVOLVEMENTO WEB & APP  TURISMO DE MARÍN”, EXPTE.: CO141-004/19.

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO.

1.1) Obxecto do contrato.

O obxecto do presente prego é fixar as condicións que rexerán a contratación dos servizos para o de -
senvolvemento e implantación dun portal Web e unha APP con fins turísticos, un repositorio de medios
e a xeración de contidos turísticos para o concello de Marín. 

O contrato, ademais, inclúe a xeración de contidos para ser explotados en ditas plataformas.

Os obxectivos principais do proxecto son os seguintes;

 Incremento da satisfacción do turista gracias ao apoio e información prestados desde a fase de
inspiración hasta o pos viaxe.

 Dotar de tecnoloxía ao sistema de información turística de Marín para afondar o coñecemento
do turista que visita o Concello.

 Facilitar a adecuación da oferta turística, pública e privada, posibilitando a creación de novos
contidos turísticos apoiados no uso das TIC.

 Maior eficiencia na promoción e xestión dos recursos turísticos do Concello, respondendo ás
esixencias e cambios da demanda.

 Xeración de novas oportunidades de negocio para mellorar a capacidade de ofertar servizos
máis adecuados para o visitante.

  Incrementar a competitividade do sector turístico do municipio.

 Creación  dun  novo  portal  con  deseño  e  funcionalidades  modernas,  en  particular,  a
accesibilidade desde dispositivos móviles con independencia do Sistema Operativo (Windows,
Linux, iOS, Android…) e do navegador web.

 Mellora dos servizos ao cidadán fomentando o uso e a utilidade das novas tecnoloxías, coa
integración con Redes Sociais e reprodución de contidos audiovisuais tanto en diferido como
en streaming.

 Xestión de páxinas web e contidos de forma dinámica e intuitivo, que permita a xestión propia
do mesmo sen necesidade de coñecementos informáticos máis que a propia ferramenta de
xestión, logrando maior eficiencia nos procesos de traballo para a xestión da información.

 APP nativa con funcionalidades adaptadas ao uso de dispositivos móviles, tanto para Android
como para IOS. 

 APP que integre toda a información do xestor de contidos ao igual que o portal web e a súa
vez permita a integración futura doutras fontes.
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 APP que integre o uso de tecnoloxías de realidade aumentada para a explotación do contido
cultural e turístico.

 Formación aos xestores de contido e administradores do sistema.

 Repositorio de medios para o almacenamento e organización do contido turístico xerado ou
contratado polo concello.

 Posta en marcha, publicación do portal Web e alta das APPs nos respectivos markets. (Google
Places, Apple Store, etc.)

 Xeración de contido, textual, gráfico, audiovisual

Para levar a cabo a realización da prestación definida no prego de prescricións técnicas, descrito neste
apartado, o adxudicatario proporcionará os medios humanos e técnicos, os produtos e os materiais
necesarios.

En caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o Prego de prescri -
cións técnicas prevalecerá o primeiro.

O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo de servizos, de acordo co artigo 17 da
Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ó ordenamento
xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26
de febreiro de 2014 (en adiante LCSP).

A codificación  correspondente  á  nomenclatura  do  Vocabulario  Común  de  Contratos  da  Comisión
Europea,  aprobada  polo  Regulamento  (CE)  nº  213/2008,  da  Comisión,  de  28  de  novembro,  que
modifica o Regulamento (CE) no 2195/2002 do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se aproba
o Vocabulario común de contratos públicos (CPV), é: 72413000-8 Servizos de deseño de sitios web
www; 72212000-4 Servizos de programación de software de aplicación.

1.2) Delimitación do contrato.

Aos efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado o presente
contrato non está suxeito a regulación harmonizada, posto que esta modalidade simplificada aplícase
aos contratos cuxo valor estimado é inferior á cantidade que figura no art. 159 da LCSP, en relación co
art. 20 da citada norma. 

1.3) Carácter transversal dos criterios sociais e ambientais.

De conformidade co establecido no art. 1.3 e concordantes LCSP os criterios sociais e ambientais son
recollidos no presente prego de maneira transversal,  en especial  como criterios de adxudicación e
condicións especiais de execución, en canto á esixencia de condicións de tipo social.

 1.4) Principios.

De conformidade co art.  1 LCSP a presente contratación axústase aos principios de liberdade de
acceso ás licitacións, publicidade, transparencia dos procedementos e non discriminación e igualdade
de trato  entre  os licitadores;  e  asegura,  en conexión co obxectivo de estabilidade orzamentaria  e
control  do  gasto,  e  o  principio  de  integridade,  unha  eficiente  utilización  dos  fondos  destinados  á
realización das obras.

1.5) Xustificación da non división en lotes do obxecto do contrato.

De conformidade co artigo 99.3 LCSP o órgano de contratación poderá non dividir en lotes o obxecto
do contrato cando existan motivos válidos que deberán xustificarse debidamente. 
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No presente contrato a xustificación da non división en lotes, indícase na memoria xustificativa da
contratación, e baséase na concorrencia da circunstancia excepcional prevista no artigo 99.3.b) da
LCSP, posto que a realización independente das diversas prestacións comprendidas no obxecto do
contrato dificultaría a correcta execución do mesmo desde o punto de vista técnico, e obstaculizaría a
coordinación da execución no caso de existir unha pluralidade de contratistas diferentes. 

Ambos extremos xustifícanse nas propias características do servizo,  polo feito  de que para a súa
execución resulta  preciso que a tanto  o desenvolvemento da aplicación así  como da páxina web,
estean  coordinados  para  facilitar  a  súa  compatibilidade  e  interconexión,  así  como  a  xeración  de
contidos para incorporar nas mesmas, é preciso que este se atope nun formato que garanta  a súa
máxima compatibilidade  coa aplicación e a páxina web evitando así posibles erros no seu uso polos
cidadáns. 

1.6) Necesidade e idoneidade do contrato e eficacia da contratación.

Na documentación preparatoria do presente contrato xustifícanse, conforme ao sinalado no artigo 28
da LCSP, a necesidade do contrato para o cumprimento e realización dos fins institucionais desta
entidade  local,  a  natureza  e  extensión  das  necesidades  administrativas  a  satisfacer  mediante  o
mesmo, a idoneidade do seu obxecto e contido para satisfacelas, así como os factores de todo orde
tidos en conta.

2) ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

O órgano de contratación, que actúa en nome do Concello do Marín, é a Alcaldía, consorte ós artigos
61 e a disposición adicional segunda da LCSP.

O devandito órgano ten facultade de adxudicar o contrato e, en consecuencia, ostenta as prerrogativas
de interpretalo, resolver as dúbidas que ofreza o seu cumprimento, modificalo por razóns de interese
público, acordar a súa resolución e determinar os efectos desta, con suxeición á normativa aplicable.

Os acordos, previo informe xurídico, que a este respecto dite serán inmediatamente executivos, sen
prexuízo do dereito do contratista á súa impugnación ante a xurisdición competente. 

3) PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN E VALOR ESTIMADO DO CONTRATO.

3.1) O  valor  estimado do contrato,  calculado  na  forma  determinada  no  artigo  101  da  LCSP,  é
24.793,39 euros, IVE excluído,  que inclúe tanto os custos derivados da aplicación das normativas
laborais vixentes e outros custos que se derivan da execución material dos servizos.

3.2)  O  orzamento base de licitación  consignado no proxecto ascende á cantidade de 24.793,39
euros, sen IVE e 30.000,00 euros, con IVE, valor que se obtén partindo dun custo unitario por cada
unidade de:

Alcance do Proxecto – Cálculo de Custos Unidades
Prezo

unitario
Prezo total IVE Total

Xestión do Proxecto

Custos de Dirección 30 30,00 € 900,00 € 189,00 € 1.089,00 €

Custos de Xestión 160 16,00 € 2.560,00 € 537,60 € 3.097,60 €

Custos de Infraestrutura 1 173,00 € 173,00 € 72,66 € 209,33 €

Outros custos de xestión 1 346,00 € 346,00 € 724,59 € 418,66 €

Xestión do Proxecto – Sub-Total 3.979,00 € 835,59 € 4.814,59 €

Desenvolvemento de sistemas

Desenvolvemento base do portal web 1 2.200,00 € 2.200,00 € 462,00 € 2.662,00 €

Desenvolvemento base do xestor de contidos 1 450,00 € 450,00 € 94,50 € 544,50 €

Desenvolvemento base da APP nativa 1 5.800,00 € 5.800,00 € 1.218,00 € 7.018,00 €

Desenvolvemento de sistemas - Sub-Total 8.450,00 € 1.774,50 € 10.224,50 €
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Xeración de contido (Textual)

Contido web estándar 16 40,00 € 640,00 € 134,40 € 774,40 €

Contido web estendido 10 75,00 € 750,00 € 157,50 € 907,50 €

Contido web reducido 20 25,00 € 500,00 € 105,00 € 605,00 €

Contido blog estándar 14 40,00 € 560,00 € 117,60 € 677,60 €

Contido blog ampliado 8 60,00 € 480,00 € 100,80 € 580,80 €

Textos legais 4 40,00 € 160,00 € 33,60 € 193,60 €

Xeración de contido (Textual) – Sub-Total 3.090,00 € 648,90 € 3.738,90 €

Xeración de contido (Audiovisual)

Fotografía promocional 212 4,00 € 848,00 € 178,08 € 1.026,08 €

Fotografía 360º terrestre 20 6,00 € 120,00 € 25,20 € 145,20 €

Fotografía aérea promocional 20 8,00 € 160,00 € 33,60 € 193,60 €

Fotografía 360º aérea 10 10,00 € 100,00 € 21,00 € 121,00 €

Vídeo 360º terrestre 6 8,00 € 48,00 € 10,08 € 58,08 €

Vídeo 360º aéreo 6 12,00 € 72,00 € 15,12 € 87,12 €

Vídeo 360º en ruta 4 55,00 € 220,00 € 46,20 € 266,20 €

Vídeo time-lapse 1 300,00 € 300,00 € 63,00 € 363,00 €

Vídeo promocional 1 300,00 € 300,00 € 63,00 € 363,00 €

Xeración de contido (Audiovisual) – Sub-total 2.168,00 € 455,28 € 2.623,28 €

Xeración de contido 3D

Modelos texturizados de paneis 3D 3 50,00 € 150,00 € 31,50 € 181,50 €

Elementos fotogramétricos tamaño estándar 6 100,00 € 600,00 € 128,00 € 726,00 €

Elementos fotogramétricos tamaño medio 4 150,00 € 600,00 € 126,00 € 726,00 €

Elementos fotogramétricos de gran superficie 4 300,00 € 1.200,00 € 252,00 € 1.452,00 €

Xeración de contido 3D - Sub-total 2.550,00 € 535,50 € 3.085,50 €

Cartelería e folletos promocionais

Díptico 3 25,00 € 75,00 € 15,75 € 90,75 €

Tríptico 2 35,00 € 70,00 € 14,70 € 84,70 €

Folleto de 10 páxinas 1 50,00 € 50,00 € 10,50 € 60,50 €

Tótems 6 25,00 € 150,00 € 31,50 € 181,50 €

Cartelería de gran formato 3 25,00 € 75,00 € 15,75 € 90,75 €

Cartelería e folletos promocionais - Sub-total 420,00 € 88,20 € 508,20 €

Custo de xestión do proxecto 3.979,00 € 835,59 € 4.814,59 €

Custos de desenvolvemento de plataformas 8.450,00 € 1.774,50 € 10.224,50 €

Custos de xeración de contido 8.228,00 € 1.727,88 € 9.955,88 €

Total 20.657,00 € 4.337,97 € 24.994,97 €

Marxe comercial 20% 4.136,39 € 868,64 € 5.005,03 €

3.3) O prezo do contrato será o que resulte da adxudicación do mesmo e deberá indicar como partida
independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE), de conformidade co art. 102.1 LCSP.

No prezo do contrato consideraranse incluídos os tributos,  taxas e canons de calquera índole que
sexan  de  aplicación,  así  como  todos  os  gastos  que  se  orixinen  para  o  adxudicatario  como
consecuencia do cumprimento das obrigacións contempladas no prego.  
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4) EXISTENCIA DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO.

Para atender as obrigas económicas que se derivan para a administración do cumprimento do contrato,
existe crédito suficiente no Orzamento, con cargo á aplicación sinalada na epígrafe “12” do cadro de
características do contrato.

O  presente  investimento  será  financiado  integramente  con  cargo  á  subvención,  por  importe  de
30.000,00 €, concedida pola Axencia para a modernización tecnolóxica de Galicia por Resolución de 9
de xullo de 2018. 

5) REVISIÓN DE PREZOS.

De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procederá en ningún caso a revisión periódica
e predeterminada de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicará fórmula ningunha de
revisión.

6) PRAZO DE EXECUCIÓN.

O prazo de execución do contrato será o establecido na oferta, sendo o prazo máximo de execución de
DEZ SEMANAS desde a formalización do contrato.

O prazo contractual  só se prorrogará cando concorran as circunstancias e requisitos esixidos pola
lexislación vixente. 

7) APTITUDE PARA CONTRATAR: CAPACIDADE E SOLVENCIA.

Conforme ó disposto polo art. 65 da LCSP, poderán concorrer, por si ou por medio de representantes,
as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar (art.
65 LCSP), non estean incursas en prohibicións para contratar coa administración a que se refiren os
arts. 71 a 73 LCSP. 

Os contratistas deberán contar, así mesmo, coa habilitación empresarial ou profesional que, no seu
caso, sexa esixible para a realización das prestacións que constitúan o obxecto do contrato.

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

A capacidade de obrar dos empresarios que foren persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura
ou documento de constitución, os estatutos ou o acta 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 de que se trate.

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  están
establecidos, ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que
se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.

Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da
Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo
ámbito territorial radique o domicilio da empresa.

A inscrición  no  Rexistro  Oficial  de  Licitadores  e  Empresas  Clasificadas  do  Sector  Público  ou  no
Rexistro de Licitadores da correspondente Comunidade Autónoma acreditará fronte a todos os órganos
de contratación do sector público, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, as condicións de
aptitude  do  empresario  en  canto  á  súa  personalidade  e  capacidade  de  obrar,  representación,
habilitación profesional  ou empresarial,  solvencia  económica  e financeira  e  técnica ou profesional,
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clasificación  e  demais  circunstancias  inscritas,  así  como a  concorrencia  ou  non  concorrencia  das
prohibicións de contratar que deban constar no mesmo.

De conformidade co disposto no art. 159.4.a) da LCSP e na súa disposición adicional décimo sexta
apartado 1 k), todos os licitadores que se presenten á licitación deste procedemento simplificado, que
se  tramitará  por  medios  electrónicos,  deberán  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.

En virtude do art. 77 de la LCSP, non será esixible a clasificación do empresario. Sen embargo ao
tratarse dun contrato de servizos segundo o artigo 77.2 da LCSP, no caso de que o empresario se
atope clasificado, poderá empregar dita clasificación como xustificante da súa solvencia, sendo para
este contrato:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA

V 5 1

Os licitadores que desexen presentarse a esta licitación, deberán contar coas condicións mínimas de
solvencia económica, financeira e profesional ou técnica que se detallan no artigo 87.3.a) da LCSP
para a solvencia económica e o artigo 88 da LCSP en cuanto á solvencia técnica. Non se require a súa
acreditación segundo o artigo 159.6.b) da LCSP ao tramitarse este contrato a través do procedemento
simplificado abreviado.

Para levar a cabo a prestación obxecto deste contrato a adxudicataria deberá dispor como mínimo dos
seguintes medios persoais:

  Un  xefe  de  proxecto  con  experiencia  demostrable  en  proxectos  de  desenvolvemento
informático.

 Un perfil informático con estudios superiores mínimos en DAW (Deseño de aplicacións web,
DAM (Deseño de aplicacións móviles) ou experiencia demostrable no desenvolvemento de
entornos e aplicativos similares aos descritos no alcance do contrato.

 Un  responsable  de  xeración  de  contidos  audiovisuais  con  experiencia  demostrable  na
xeración de contidos similares aos descritos no alcance do contrato.

 Un  responsable  de  xeración  de  contidos  textuais  con  estudios  mínimos  en  Historia,
Periodismo ou Publicidade e relaciones públicas con experiencia demostrable na xeración de
contidos similares aos descritos no alcance do contrato.

 Un piloto de dron con licencia de voo vixente para o tipo de dron utilizado para a xeración de
contidos similares aos descritos no alcance del contrato.

A mesa de contratación 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 non está incursa en ningunha prohibición para contratar. 

A presentación  da  oferta  esixirá  a  declaración  responsable  do  asinante  respecto  de  ostentar  a
representación  da  sociedade  que  presenta  a  oferta;  a  contar  coas  autorizacións  necesarias  para
exercer a actividade; a non estar incurso en prohibición de contratar algunha; e pronunciarase sobre a
existencia do compromiso a que se refire o artigo 75.2 LCSP.

A tales efectos, o Anexo I ao presente prego recolle o modelo de declaración responsable.

Adicionalmente,  no caso de que a empresa fose estranxeira,  a declaración responsable  incluirá  o
sometemento ao foro español.
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8) UNIÓNS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A Administración poderá contratar con unións de empresarios (UTE) que se constitúan temporalmente
ao efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP.

A estes efectos, cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar nomes e circunstancias dos
que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o compromiso de constituírse
formalmente en unión temporal en caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Os empresarios que concorran agrupados en unións temporais, quedarán obrigados solidariamente e
deberán nomear un representante ou apoderado único da unión, con poderes bastantes para exercitar
os dereitos e cumprir as obrigas que do contrato se deriven ata a extinción do mesmo.

No suposto de resultar adxudicataria, a unión temporal deberá formalizarse en escritura pública, así
como presentar o CIF da unión temporal. A duración dela será coincidente coa do contrato ata a súa
extinción.

II. – ADXUDICACIÓN

9) PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN E FORMA DE TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE.

O  contrato  adxudicarase  mediante  procedemento  aberto  simplificado  modalidade  abreviada  con
pluralidade de criterios de adxudicación avaliables mediante fórmulas e tramitación ordinaria, conforme
ao artigo 159.6 da LCSP. 

De acordo coa Disposición adicional  décimo quinta  da LCSP,  a tramitación desta  licitación leva a
práctica das notificacións e comunicacións que se deriven por medios exclusivamente electrónicos.

10) PUBLICIDADE DA LICITACIÓN.

O procedemento aberto a que se refire o presente prego publicarase no perfil de contratante (artigo
156.6  LCSP),  integrado  na  Plataforma  de  Contratación  do  Sector  Público
https://www.contrataciondelestado.es

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual,
os interesados poderán consultar a información referente ás licitacións abertas a través de Internet no
enderezo:  www.concellodemarin.es. Toda a documentación necesaria para a presentación da oferta
estará  dispoñible  por  medios  electrónicos  desde  o  día  da  súa  publicación  no  devandito  perfil  de
contratante.

11) PROPOSICIÓNS LUGAR, PRAZO E FORMA DE PRESENTACIÓN.

11.1) Lugar e prazo de presentación. Licitación electrónica.

A  documentación  e  proposicións  que  presenten  os  licitadores  deberá  presentarse  única  e
exclusivamente de forma electrónica, a través da Plataforma de Contratación do Sector Público, no
enderezo electrónico: https://contrataciondelestado.es, e conforme os requisitos técnicos establecidos
na citada plataforma. En consecuencia non poderán presentarse en formato papel.

As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse dentro do prazo de dez (10) días
hábiles  contados desde o día seguinte ao de publicación do anuncio no perfil  de contratante (art.
159.6.a)  LCSP),  nun  único  arquivo  electrónico  cuxos  documentos  deberán  ser  asinados
electrónicamente polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e requisitos esixidos
na cláusula 12.

Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, contarase a partir do día seguinte ao da
publicación do anuncio de licitación no perfil de contratante.
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A licitación electrónica e a presentación de ofertas electrónicas implica que a documentación poderá
enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentación de ofertas, na Plataforma de
Contratación do sector público, durante as 24 horas do día. O último día do prazo de presentación de
ofertas poderá facerse ata as 23 horas 59 minutos. Se a oferta é recibida despois deste prazo e horario
será excluída.

11.2) Forma de presentación das proposicións. 

A presentación de ofertas e documentos, así como as notificacións e comunicacións entre o órgano de
contratación e os interesados neste procedemento realizarase exclusivamente  a través da Plataforma
de Contratación do Sector Público, no seguinte enderezo electrónico: https://contrataciondelestado.es,
de acordo co previsto na Guía dos Servizos de Licitación Electrónica para Empresas que poderán
atopar no seguinte enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda.

No  caso  de  que  calquera  dos  documentos  dunha  oferta  non  poida  visualizarse  correctamente,
permitirase que, no prazo máximo de 24 horas dende que se notifique dita circunstancia, o licitador
presente  en  formato  dixital  o  documento  incluído  no  ficheiro  erróneo.  O  documento  presentado
posteriormente non poderá ter  ningunha modificación respecto ao orixinal  incluído na oferta.  Se o
órgano de contratación comproba que o documento foi modificado, a oferta do licitador será excluída.

No caso de producirse algunha discrepancia entre os datos incorporados manualmente polo licitador
na plataforma de contratación do Sector Público e os que se recollan en calquera documento anexado,
teranse  en  conta  os  datos  incorporados  manualmente  na  Plataforma  de  Contratación  do  Sector
Público.

Os licitadores deberán presentar os documentos electrónicos en formato PDF.

Os licitadores deberán asinar mediante sinatura electrónica recoñecida, validamente emitida por un
Prestador de Servizos de Certificación e que garanta a identidade e integridade do documento, a oferta
e todos os documentos asociados á mesma, nos que sexa necesaria a sinatura do apoderado, de
conformidade co disposto na Lei 59/2003, de 19 de decembro, e demais disposicións de contratación
pública electrónica. 

Toda a documentación das proposicións ou solicitudes presentadas deberá vir redactada en galego ou
en  castelán.  A documentación  redactada  noutra  lingua  deberá  acompañarse  da  correspondente
tradución oficial ó galego ou castelán.

A proposición económica axustarase ós aspectos obxectivos de adxudicación que se conteñen no
Anexo II. 

Cada  licitador  presentará  unha  soa  proposición.  Non  se  poderán  subscribir  propostas  de  unión
temporal con outros se xa o fixo individualmente ou figura noutra UTE. A infracción destas normas dará
lugar á non admisión de todas as propostas por el subscritas.

A presentación  da  proposición  supón a  aceptación  incondicionada polo  empresario  do  contido  da
totalidade das cláusulas ou condicións deste prego, sen salvidade ou reserva algunha.

11.3) Inscrición obrigatoria no Rexistro Oficial de Licitadores.

De conformidade co disposto en art. 159.4.a) LCSP “Todos os licitadores que se presenten a licitacións
realizadas a través deste procedemento simplificado deberán estar inscritos no Rexistro Oficial  de
Licitadores  e  Empresas Clasificadas  do  Sector  Público,  ou  cando  cumpra  de  conformidade  co
establecido no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente Comunidade Autónoma,
na data final de presentación de ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia”.

11.4) Acceso aos pregos e demais documentación complementaria.

O acceso aos pregos e demais documentación complementaria ofrecerase por esta Entidade Local por
medios electrónicos, a través do perfil de contratante, accesible na dirección: www.concellodemarin.es,
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acceso que será libre, directo, completo e gratuíto, e que se efectuará desde a data da publicación do
anuncio de licitación.

11.5) Información adicional.

Os órganos de contratación da Entidade Local proporcionarán a todos os interesados no procedemento
de licitación, como moi tarde 6 días antes de que finalice o prazo fixado para a presentación de ofertas,
a información adicional sobre os pregos e demais documentación complementaria que estes soliciten,
a condición de que a pediran polo menos 12 días antes do transcurso do prazo de presentación das
proposicións.

11.6) Confidencialidade.

De  acordo  co  artigo  133  da  LCSP a  entidade  local  non  divulgará  a  información  facilitada  polos
empresarios que estes designasen como confidencial no momento de presentar a súa oferta.

O carácter de confidencial afecta, entre outros, aos segredos técnicos ou comerciais, aos aspectos
confidenciais das ofertas e a calquera outras informacións cuxo contido poida ser utilizado para falsear
a competencia, xa sexa nese procedemento de licitación ou noutros posteriores.

O deber de confidencialidade do órgano de contratación así como dos seus servizos dependentes non
poderá estenderse a todo o contido da oferta do adxudicatario.

O  deber  de  confidencialidade  tampouco  poderá  impedir  a  divulgación  pública  de  partes  non
confidenciais dos contratos celebrados, respectando en todo caso o disposto na Lei Orgánica 3/2018,
de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

12) PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN.

De conformidade co artigo 159.4.d) LCSP, dado que no presente procedemento non se contemplan
criterios  de  adxudicación  cuxa  cuantificación  depende  dun  xuízo  de  valor,  as  proposicións
presentaranse nun ÚNICO SOBRE/ ARQUIVO ELECTRÓNICO.

As proposicións e todos os documentos que integran ou se acompañan á oferta deberán ser asinados
electronicamente polo administrador ou persoa apoderada con poder suficiente.

SOBRE  OU  ARQUIVO  ELECTRÓNICO  ÚNICO, subtitulado “DECLARACIÓN  RESPONSABLE,
OFERTA ECONÓMICA E DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE
FÓRMULAS”.

Dentro deste sobre os licitadores deberán incluír a seguinte documentación (arts. 140 e 141 LCSP):

1. DECLARACIÓN RESPONSABLE DO LICITADOR indicando que cumpre as condicións legalmente
esixidas para contratar coa administración, en base ao sinalado no  art. 140 da  LCSP, que se axustará
ao modelo contido no Anexo I unido ao presente prego, na que o licitador poña de manifesto:

-  Que a sociedade está validamente constituída e que conforme ao seu obxecto social  pode
presentarse á licitación, así como que o asinante da declaración ostenta a debida representación
para a presentación da proposición e daquela.

-  Que  non  está  incursa  en  prohibición  de  contratar  por  si  mesma  nin  por  extensión  como
consecuencia da aplicación do artigo 71.3 da LCSP.

- A designación dunha dirección de correo electrónico en que efectuar as notificacións, que deberá
ser «habilitada» de conformidade co disposto na disposición adicional décimo quinta.
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- Cando o empresario recorra á solvencia e medios doutras empresas de conformidade co artigo
75 da LCSP, cada unha delas deberá presentar unha declaración responsable conforme a do
Anexo I.

- Cando a empresa recorra ás capacidades doutras entidades, deberá presentar compromiso por
escrito das devanditas entidades para demostrar que vai dispoñer de tales recursos.

Ademais da declaración responsable,  no Sobre Único deberá achegarse,  no seu caso,  a seguinte
documentación:

2. COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS, NO SEU CASO.

Cando dúas ou máis empresas acudan a unha licitación co compromiso de constituírse en Unión
Temporal, deberase achegar unha declaración indicando os nomes e circunstancias das empresas que
a integrarían, declaración responsable de cada unha das empresas integrantes da UTE indicando que
cumpren as condicións legalmente esixidas para contratar coa administración, así como a participación
de cada unha das empresas na UTE, co compromiso de constituíla formalmente no caso de resultar
adxudicatarias, de conformidade co artigo 69 da LCSP. 

Este  documento  deberá  estar  asinado electrónicamente  polo  representante  de  cada  unha  das
empresas  compoñentes  da  Unión  e  no  mesmo  expresarase  a  persoa  a  quen  designan  como
representante da UTE ante o Concello para  todos os efectos relativos ó contrato, enderezo da UTE e
correo electrónico que sinalen a afectos de notificacións. Conforme ao modelo do ANEXO III.

3. DECLARACIÓN DE PERTENZA A GRUPO EMPRESARIAL. Conforme ao epígrafe do modelo que
se acompaña como Anexo I.

4.  DECLARACIÓN DE ADSCRICIÓN DE MEDIOS. Conforme ao modelo que se acompaña como
Anexo IV.

5.  ESPECIALIDADES  A  PRESENTAR  POLOS  EMPRESARIOS  ESTRANXEIROS. Ademais  da
declaración responsable, as empresas estranxeiras, nos casos en que o contrato vaia executarse en
España, deberán achegar:

Todas as empresas non españolas deben achegar: 

- Declaración de 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, renunciando no
seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante.  

As empresas de Estados que non sexan membros da Unión Europea ou signatarios do Acordo sobre o
Espazo Económico Europeo deberán achegar: 

- Informe expedido pola Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España do lugar do
domicilio  da  empresa,  no  que  se  faga  constar,  previa  acreditación  pola  empresa,  que  figuran
inscritas  no  Rexistro  local  profesional,  comercial  ou  análogo  ou,  na  súa  falta,  que actúan  con
habitualidade no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato. 

- Informe de reciprocidade a que se refire o artigo 68  LCSP.

As circunstancias relativas á capacidade, solvencia e ausencia de prohibicións para contratar deberán
concorren na data final de presentación das ofertas e subsistir no momento de perfección do contrato. 

6.  “OFERTA  ECONÓMICA  E  DOCUMENTACIÓN  RELATIVA  A  CRITERIOS  AVALIABLES
MEDIANTE FÓRMULAS”.
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Conterá  a  oferta  económica  e  a  restante  documentación  relativa  a  criterios  avaliables  mediante
fórmulas previstos neste prego.

Deberá incluír:

- Proposición económica.

- Proposta de redución do prazo de entrega.

- Proposta de incremento do prazo de garantía (expresada en anos).

Formularase estritamente conforme o modelo que figura como Anexo II deste prego.

Na oferta económica deberá indicarse, como partida independente, o importe do Imposto sobre o Valor
Engadido (IVE) que deba ser repercutido.

A oferta económica deberá formularse en número e letra. En caso de discordancia entre o número e a
letra, considerarase válida a oferta expresada en letra. 

A oferta  económica  presentarase  en caracteres claros  ou  escrita  a  máquina,  de modo que serán
excluídas aquelas que teñan omisións, erros ou riscadas que impidan coñecer, claramente, o que a
Entidade Local estime fundamental para considerar a oferta.

Se  algunha  proposición  non  gardase  concordancia  coa  documentación  examinada  e  admitida,
excedese o orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, comportase
erro manifesto no importe da proposición ou se existise recoñecemento por parte do licitador de que
adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable será descartada polo órgano de contratación.

13) CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN.

A adxudicación do contrato realizarase utilizando unha pluralidade de criterios de adxudicación en base
á mellor relación calidade-prezo.

Os criterios de adxudicación son os seguintes: 

13.1) Criterios cuantificables automáticamente mediante fórmulas: 

As propostas presentadas puntuaranse cun máximo de 100 puntos, de conformidade cos seguintes
criterios avaliables mediante fórmulas:

1. Oferta económica, ata un máximo de 75 puntos.

2. Redución do prazo de entrega, ata un máximo de 20 puntos.

3. Aumento do prazo de garantía, ata un máximo de 5 puntos.

1. Oferta económica [de 0 ata 75 puntos].

Asignarase o máximo de puntuación asignada a este criterio, 90 puntos, ao menor prezo ofertado, e
determinarase proporcionalmente a puntuación das restantes ofertas de acordo coa seguinte fórmula: 

X = [O min   / O i ]  x 75

Sendo: 

X  : Puntuación atribuída á oferta económica a valorar.

O min : Importe da oferta económica de contía mínima entre todas as admitidas.
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O i : Importe da oferta económica que é obxecto de valoración.

2. Redución do prazo de execución,  [de 0 a 20 puntos]. 

Obterán  puntuación  por  este  criterio  as  ofertas  que  reduzan  o  prazo  máximo  de  execución  (dez
semanas), valorándose a razón de 5 puntos cada semana de redución, cun máximo de 20 puntos.

3. Aumento do prazo de Garantía  [de 0 a 5 puntos]. 

Obterán puntuación por este criterio as ofertas que aumenten o prazo legal mínimo de garantía dun
ano, valorándose a razón de 1 punto por cada ano de aumento do prazo de garantía sobre o previsto
legalmente dun (1) ano, cun máximo de 5 puntos.

13.2)  Criterios de desempate:  De conformidade co disposto no artigo 147.2 LCSP, o empate entre
varias  ofertas  tras  a  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:

1. 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.

2. Menor porcentaxe de contratos temporais na plantilla de cada unha das empresas.

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

4. O sorteo, no caso de que a aplicación dos anteriores criterios non dese lugar a desempate.

14) OFERTAS ANORMALMENTE BAIXAS

14.1) Cando o órgano de contratación presuma que unha oferta resulta inviable por ser formulada en
termos que a fan anormalmente baixa (art.  149 LCSP), notificará esta circunstancia aos licitadores
supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco días hábiles xustifiquen ditas
ofertas, acompañando a documentación a que se refire a presente cláusula. A xustificación realizada
polos licitadores remitirase aos Servizos Técnicos a fin de que emitan o correspondente informe.

14.2)  Consideraranse, en principio, como anormalmente baixas as ofertas que se atopen nos
seguintes supostos:

1. Cando, concorrendo un só licitador, sexa inferior ao orzamento base de licitación en máis de 25
unidades porcentuais.

2. Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en máis de 20 unidades porcentuais á outra
oferta.

3. Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en máis de 10 unidades porcentuais á
media aritmética das ofertas presentadas. Con todo, excluirase para o cómputo de dita media a oferta
de contía máis elevada cando sexa superior en máis de 10 unidades porcentuais a dita media. En
calquera caso, considerarase desproporcionada a baixa superior a 25 unidades porcentuais.

4. Cando  concorran  catro  ou  máis  licitadores,  as  que  sexan  inferiores  en  máis  de  10  unidades
porcentuais á media aritmética das ofertas presentadas. Con todo, se entre elas existen ofertas que
sexan superiores a dita media en máis de 10 unidades porcentuais, procederase ao cálculo dunha
nova media só coas ofertas que non se atopen no suposto indicado. En todo caso, se o número das
restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contía.

14.3)  Serán criterios  obxectivos  para  apreciar  ou non se  a  oferta  é  anormalmente baixa,  aquelas
condicións da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos da mesma:
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– Xustificación dos prezos ofertados.

– Volume do contrato.

– Relación entre custos laborais fixos e volume do proxecto contratado e, en particular, no que se
refire aos seguintes valores:

a) O aforro que permita o procedemento ou o método de dixitalización.

b) As  solucións  técnicas  adoptadas  e  as  condicións  excepcionalmente  favorables  de  que
dispoña para executar o proxecto.

c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas.

d) O respecto de obrigacións que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e
de subcontratación, non sendo xustificables prezos por debaixo de mercado ou que incumpran o
establecido no artigo 201 LCSP.

e) Ou a posible obtención dunha axuda de Estado.

14.4) Documentación a achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente baixos.

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos, dentro do prazo de cinco días
hábiles deberán presentar para xustificar a oferta, por medios electrónicos e asinada electrónicamente,
a seguinte documentación:

1. Xustificación de prezos ofertados:

A. Prezos unitarios detallados.

B. Medios técnicos.

B.1. Alugueiro e/ou contratación.

-Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos.

B.2. Medios propios.

-Relación detallada dos medios técnicos a empregar.

C.  Oferta  detallada por  unidades de obra co mesmo detalle  que aparece descrito  no proxecto
técnico.

2. Volume do contrato:

Neste caso deberá xustificarse polo licitador que presentou a oferta con presunción de anormalidade a
relación existente entre os contratos que teña en execución e os medios persoais e materiais que
dispón e determinar como incide esta relación nos prezos ofertados.

3. Relación entre custos laborais fixos e volume de proxecto contratado.

Xustificarase mediante a achega do documento RNT (Relación Nominal de Traballadores) e Boletíns
de cotización da seguridade social do persoal laboral fixo e declaración responsable do persoal que
adscribirá á realización do obxecto de licitación.

4.Cumprimento de obrigacións salariais.

Presentarase declaración e xustificación de cumprimento de obrigacións salariais  cos traballadores
derivadas de contratos e convenios colectivos.

5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.
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14.5) No procedemento deberá solicitarse o asesoramento técnico do servizo correspondente. 

En todo caso, o órgano de contratación, previo informe dos servizos técnicos e a proposta da Mesa de
Contratación,  rexeitará  as  ofertas  se  comproba  que  son  anormalmente  baixas  porque  vulneran  a
normativa  sobre subcontratación ou  non  cumpren  as  obrigacións aplicables en  materia  ambiental,
social  ou  laboral,  nacional  ou  internacional,  incluíndo  o  incumprimento  dos  convenios  colectivos
sectoriais vixentes, en aplicación do establecido no artigo 201 LCSP.

Entenderase en todo caso que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos
ou custos propostos polo  licitador  cando esta  sexa  incompleta  ou se  fundamente  en hipótese ou
prácticas inadecuadas desde o punto de vista técnico, xurídico ou económico.

15) MESA DE CONTRATACIÓN.

A Mesa de contratación será o órgano competente para efectuar a valoración das ofertas e cualificar a
documentación  administrativa,  e  actuará  conforme ao  previsto  no  artigo  326  da  LCSP e  no Real
Decreto  817/2009,  de  8  de  maio,  polo  que se  desenvolve  parcialmente  a  Lei  30/2007,  de  30 de
outubro, de Contratos do Sector Público, desenvolvendo as funcións que nestes se establecen.

A Mesa de Contratación, de acordo co establecido no punto 7 da Disposición Adicional Segunda da Lei
9/2017,  de  8  de  novembro,  de  Contratos  do  Sector  Público,  estará  presidida  por  un  membro  da
Corporación ou un funcionario da mesma, e formarán parte dela, como vocais, o Secretaria/o e o
Interventor/a,  así  como aqueloutros 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 supor máis dun terzo do total de membros da mesma.
Actuará como Secretario un funcionario da Corporación.

A tenor do disposto a súa composición será:

Presidenta:

 A Sra.  Alcaldesa-Presidenta  do  Concello  de  Marín,  Dª.  María  Ramallo  Vázquez,  e,  como
suplente, o concelleiro delegado de Urbanismo, Facenda e Persoal, D. Manuel Santos Costa.

Vocais:

 A Secretaria do Concello de Marín, Dª. Paula Costas Romero, funcionaria pertencente á escala
de funcionarios con habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaría, categoría de
entrada, ou quen a substitúa, con carácter accidental.

 O  Interventor  do  Concello  de  Marín,  D.  José  Antonio  Rueda  Valenzuela,  funcionario
pertencente  á  escala  de  funcionarios  con  habilitación  de  carácter  nacional,  subescala  de
Intervención, categoría de entrada, ou quen o substitúa, con carácter accidental.

 O Xefe  do  servizo  de  Urbanismo,  D.  Alberto  Pensado Seijas,  funcionario  de  carreira  coa
categoría de técnico de Administración Xeral e, como suplente, o Tesoureiro do Concello de
Marín, D. José Antonio Graña Santaclara, funcionario pertencente ao corpo de funcionarios con
habilitación de carácter nacional, subescala de Intervención, categoría de entrada.

Secretario: 

 Dª Mª Jesús Iglesias Barreiro, funcionaria de carreira do servizo de Secretaría pertencente á
escala de Administración Xeral, subescala Técnica e, como suplente, Dª Celia González Justo,
funcionaria  de  carreira,  pertencente  á  escala  de  Administración  Xeral,  subescala
Administrativa.
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16) APERTURA E VALORACIÓN DAS OFERTAS.

A apertura das proposicións realizarase pola mesa de contratación a través da Plataforma electrónica
de Contratación do Sector Público (https://www.contrataciondelestado.es). 

O sistema informático que soporte a plataforma electrónica de contratación pública terá un dispositivo
que permita acreditar irrefutablemente o momento da apertura dos sobres e o segredo da información
que estea incluída,  garantindo que a apertura  non se realiza ata  que finalice o prazo para a súa
presentación, polo que non se celebrará acto público de apertura das mesmas.

A mesa de contratación procederá a determinar as empresas admitidas á licitación, as rexeitadas e as
causas do seu rexeitamento. 

Abertas  as  ofertas,  a  súa  valoración  efectuarase  de  forma  automática  de  acordo  coas  fórmulas
establecidas na cláusula trece deste prego, xerándose a proposta de adxudicación a favor do licitador
que obteña a mellor puntuación.

No caso de que se identifiquen ofertas que se atopan incursas en presunción de anormalidade, a mesa
seguirá o procedemento previsto no artigo 149, aínda que o prazo máximo que pode conferirse ao
licitador para que xustifique a súa oferta non poderá superar os 3 días hábiles, desde 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 na cláusula 13.2 do presente prego. 

Á vista do resultado da avaliación e clasificación das ofertas,  a Mesa de Contratación proporá ao
adxudicatario do contrato. 

Realizada  a  proposta  de  adxudicación,  a  mesa  de  contratación  procederá,  no  mesmo  acto,  a
comprobar no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas que a empresa está legalmente
constituída, que o asinante da proposición ten poder bastante para formular a oferta e non está incursa
en ningunha prohibición para contratar.

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.

17) ADXUDICACIÓN.

Nun  prazo  non  superior  a  5  días  desde  a  finalización  do  prazo  para  presentar  proposicións,
procederase a adxudicar o contrato a favor do licitador proposto como adxudicatario, procedéndose,
unha vez adxudicado o mesmo, á súa formalización.

A  adxudicación  deberá  ser  motivada  e  notificarase  aos  candidatos  ou  licitadores,  debendo  ser
publicada no perfil de contratante no prazo de 15 días.

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

A  proposta  de  adxudicación  non  crea  dereito  algún  en  favor  do  licitador  proposto  fronte  á
Administración. Non obstante, cando o órgano de contratación non adxudique o contrato de acordo coa
proposta formulada deberá motivar a súa decisión.

O licitador ha de darse de alta no Imposto de Actividades Económicas na epígrafe correspondente ao
obxecto do contrato, no ámbito territorial onde se vai levar a cabo a actuación que corresponde a este
contrato, referida ao exercicio corrente, ou o último recibo completado cunha declaración responsable
de non estar  dado de baixa na matrícula  do citado imposto.  Sen prexuízo de acreditar  a  alta  no
imposto,  no suposto de atoparse nalgunha das exencións previstas no artigo 82 do Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais,
deberá acreditarse, ben mediante certificación da exención outorgada polo órgano competente, ou ben
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mediante declaración responsable  de atoparse exento segundo o establecido no artigo 82.1.c)  da
citada Lei.  O xustificante de atoparse de alta no Imposto de Actividades económicas deberao
aportar no momento da formalización do presente contrato.

III. - FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

18) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

O contrato perfeccionarase coa súa formalización.

A formalización do contrato efectuarase mediante a firma de aceptación polo contratista da resolución
de adxudicación. 

Na devandita resolución de adxudicación deberanse facer constar polo menos os seguintes extremos:
A identificación  da  entidade  adxudicataria  con  referencia  á  capacidade  do  asinante;  importe  de
adxudicación; a duración do contrato ou as datas estimadas para o comezo da súa execución e para a
súa finalización e os prazos parciais se difiren dos indicados no prego de  cláusulas  administrativas
particulares;  os  criterios  de  adxudicación  ofertados  pola  entidade  adxudicataria  e  calquera  outro
extremo ou cláusula que o órgano de contratación estime conveniente establecer.

En calquera caso,  a formalización do contrato  deberá efectuarse non máis tarde dos quince días
hábiles seguintes a aquel en que se realice a notificación da adxudicación aos licitadores e candidatos
na forma prevista no artigo 151 LCSP.

No momento da formalización do contrato, o contratista deberá aportar orixinal ou copia compulsada
da alta no Imposto de Actividades Económicas na epígrafe correspondente ao obxecto do contrato,
no ámbito territorial onde se vai levar a cabo a actuación que corresponde a este contrato, referida ao
exercicio corrente, ou o último recibo completado cunha declaración responsable de non estar dado de
baixa na matrícula do citado imposto. Sen prexuízo de acreditar a alta no imposto, no suposto de
atoparse nalgunha das exencións previstas no artigo 82 do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo
que se aproba o texto  refundido da Lei  reguladora das Facendas Locais,  deberá acreditarse,  ben
mediante certificación da exención outorgada polo órgano competente, ou ben mediante declaración
responsable de atoparse exento segundo o establecido no artigo 82.1.c) da citada Lei.

O contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo do seu cargo os
correspondentes gastos (art. 153.4 LCSP).

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo indicado
esixiráselle o importe do 3 por cento do orzamento base de licitación, IVE excluído, en concepto de
penalidade.

Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa formalización previa.

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO.

19) CONDICIÓN ESPECIAL DE EXECUCIÓN.

De  acordo  co  artigo  202  da  LCSP,  é  obrigatorio  o  establecemento  no  prego  de  cláusulas
administrativas particulares de polo menos unha das condicións especiais de execución de entre as
que enumera o artigo 202.2 da LCSP. Estas condicións de execución poderán referirse, en especial, a
consideracións económicas, relacionadas coa innovación, de tipo ambiental ou de tipo social.

De acordo co establecido no artigo 202 da LCSP, no presente prego establécese a seguinte condición
especial de execución do contrato:

Na  execución  dos  traballos  requirirase  unha  garantía  da  seguridade,  a  protección  e  a  saúde  no
traballo.
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Os traballadores deberán contar coa información e formación de protección individual necesarios e dos
medios auxiliares regulamentarios, así como unha vixilancia da saúde periódica, segundo a lexislación
vixente.  Poderase acreditar  mediante  a entrega dos certificados de formación e información sobre
riscos laborais aos traballadores, da entrega de EPIS, ou de aptitude médica. 

A citada  condición  especial  de  execución  de  tipo  social  é  considerada  obrigación  contractual  de
carácter esencial. O seu incumprimento determinará, atendendo ao principio de proporcionalidade, que
o órgano de contratación poida optar por:

a) Continuar coa execución do contrato, coa imposición dunha penalidade do 3% do prezo do contrato.

b) Resolver o contrato por incumprimento culpable segundo o artigo 211.f) da Lei 9/2017, do 8 de
novembro, e a declaración da prohibición de contratar durante o prazo máximo de 3 anos en calquera
procedemento público de licitación co Concello de Marín, conforme ao artigo 71.2. c) e 72 da LCSP.

20) COMEZO DA EXECUCIÓN E AUTORIZACIÓNS ADMINISTRATIVAS PERTINENTES.

O contratista deberá iniciar a execución dentro da semana seguinte á formalización do contrato.

O adxudicatario deberá solicitar aquelas autorizacións ou permisos, competencia doutra administración
distinta  da  contratante,  que  sexan  precisos  para  as  actuacións  que  vaia  a  levar  con  motivo  da
prestación do servizo. Deberaas solicitar coa suficiente antelación que permita cumprir  o prazo de
execución estabrecido.

21) NORMATIVA LABORAL, DE IGUALDADE DE XÉNERO E DE CONCILIACIÓN DA VIDA 
FAMILIAR E PERSOAL.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de seguridade social e en
especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e
prevención de riscos laborais.

Así mesmo o contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de igualdade de xénero e
conciliación  da  vida  familiar  e  persoal,  adoptando  todas  as  medidas  necesarias  para  a  súa
efectividade.

O contratista está obrigado a facilitar toda a documentación acreditativa do cumprimento de todos os
requisitos esixidos nesta cláusula cando llo solicite a Administración, o director de obra ou o órgano de
contratación. En todo caso, o contratista e a Administración deberán observar a normativa vixente en
materia de protección de datos de carácter persoal. 

22) RESPONSABILIDADE. DANOS.

Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e accións de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria ou
como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que expire o
prazo de garantía.

Cando tales danos e prexuízos sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde
da administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei.

A cantidade  en  que  se  concreten  tales  danos  será  inmediatamente  esixida  pola  vía  de  prema
administrativa.

23) DEREITOS DO ADXUDICATARIO.

23.1) Dereito ao aboamento do prezo.

a)  O  contratista  terá  a  obrigación  de  presentar  a  factura  electrónica  que  expediran  polo  traballo
realizado no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe), para efectos da súa remisión ao
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órgano administrativo ou unidade a quen corresponda a súa tramitación.

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecida a obrigación de
pago, a administración deberá realizar o pago dentro dos inmediatos trinta días seguintes.

23.2) Se a administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a
que se refire apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento deste prazo, a
cobrar os xuros de mora e á indemnización polos custos de cobranza nos termos previstos na Lei do
29  de  decembro  de  2004 pola  que  se  establecen  as  medidas  de  loita  contra  a  morosidade  nas
operacións comerciais e art.198 LCSP.

Se a factura contén algún erro ou omisión ou esta non se presenta á entidade contratante, o prazo para
esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que conteña a factura ou ata que
se presente esta no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo aqueles supostos en
que  a  normativa  vixente  de  facturación  permita  a  súa  presentación  en  formato  papel,  nese  caso
presentarase no rexistro da entidade correspondente.

23.3) Dereito  á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago sexa
superior  a  catro  meses,  debendo  comunicarlle  á  administración  cun  mes  de  antelación  tal
circunstancia, para os efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse desta suspensión,
nos termos establecidos no art. 198 LCSP.

23.4) Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 200 do LCSP e nas condicións
sinaladas na cláusula 25.6 do presente prego.

23.5) Pagos.

O contratista deberá presentar factura no período comprendido entre os días 1 e 10 do mes seguinte á
acta de recepción do servizo .

A factura deberá presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo aqueles
supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato papel,
podendo accederse ao mesmo a través da ligazón https://www.concellodemarin.es/

Na  factura  incluiranse,  ademais  dos  datos  e  requisitos  establecidos  no  RD 1619/2012,  de  30  de
novembro,  polo que se aproba o Regulamento polo  que se regulan as obrigas de facturación,  os
seguintes extremos, previstos no apartado segundo da Disposición Adicional Trixésimo Segunda da
LCSP, así como na normativa sobre facturación electrónica:

- Deberán estar asinadas con sinatura electrónica avanzada baseada nun certificado recoñecido.

- Incorporar a información do destinatario, especificando os seguintes campos:

• No apartado “Receptor”, codificados, os seguintes campos:

OFICINA CONTABLE: L01360268. Concello de Marín.

ÓRGANO XESTOR: L01360268. Concello de Marín.

UNIDADE DE TRAMITACIÓN: L01360268. Concello de Marín.

• Identificación do expediente de contratación.

• Identificación do contratista: razón social, CIF e domicilio

• Número de factura e, no seu caso, serie.

• Data e lugar de expedición.

• Descrición suficiente da prestación e data na que se efectuaron as operacións.
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• Importe da factura, debendo figurar desagregado o IVE.

• Conta bancaria onde realizar o pago.

En canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.

O  director  de  proxecto  do  Concello  de  Marín  dará  a  súa  conformidade  cos  servizos  recibidos  e
realizará a recepción dos entregables obxecto deste procedemento. 

Para a correcta evolución e seguemento do proxecto establecense hitos ou fases definidos no prego de
prescricións técnicas presente do presente contrato para a súa execución.

Unha vez acreditada a entrega de traballos, verificado o funcionamento do Portal, APP e xestor de
Contidos, o Concello se reservase un período de proba de 15 días hábiles.

O Concello de Marín definirá a data de publicación dos aplicativos con acceso universal dende Internet
a partir da conclusión da Fase 3 segundo conveña.

O hito 2 correspondente á finalización da fase 2 e o hito 3, correspondente á finalización da fase 3, non
poderán finalizar en ningún caso antes da finalización do hito 1, correspondente á fase 1 do presente
proxecto. 

No momento en que se cumpra cada hito ou fase, firmarase un acta de recepción parcial, excepto
cando se cumpra o último dos hitos ou fases, momento no cal o Concello de Marín deberá firmar a acta
final de recepción aceptando a conformidade dos servizos recibidos. 

Os pagos á empresa adxudicataria realizaranse contra a presentación das correspondentes facturas,
en función do cumprimento dos hitos ou fases no prego de prescricións técnicas obxecto do presente
contrato e sempre trala firma da correspondente acta de recepción, da seguinte forma:

    • O 30% do importe trala firma da acta de recepción do hito 1 do Proxecto.

    • O 35% do importe trala firma da acta de recepción do hito 2 do Proxecto.

    • O 35% do importe trala firma da acta de recepción do hito 3 do Proxecto.

Mediante a aceptación deste prego o adxudicatario obrigase expresamente a non emitir, presentar e/ou
rexistrar facturas ante o Concello de Marín sen contar coa correspondente acta de recepción. 

23.6) Os  contratistas  que  teñan  dereito  de  cobranza  fronte  á  administración,  poderán  ceder  este
conforme a dereito.

Para  que  a  cesión  do  dereito  de  cobranza  teña  plena  efectividade  fronte  á  administración,  será
requisito imprescindible a notificación irrefutable do acordo de cesión. Para ese efecto, considerarase
que a notificación se produce cando se consigne mediante dilixencia no documento xustificativo do
crédito, a toma de razón no Libro de Rexistro de Transmisións de Certificacións.

Unha vez  que  a administración teña coñecemento  do acordo  de cesión,  o  mandamento  de pago
haberá de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en coñecemento da
administración, os mandamentos de pago a nome do contratista producirán efectos liberatorios.

As cesións anteriores ao nacemento da relación xurídica da que deriva o dereito de cobranza non
producirán  efectos  fronte  á  administración.  En  todo  caso,  a  administración  poderá  opor  fronte  ao
cesionario todas as excepcións causais derivadas da relación contractual.

24) OBRIGAS DO CONTRATISTA.

24.1)  A execución do contrato realizarase a risco e ventura do contratista.
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24.2) O contrato executarase con  suxeición ó establecido no seu clausulado e nos pregos que
rexen a licitación,  e de acordo coas instrucións que para a súa interpretación dea ó contratista  o
responsable do contrato, nos casos en que se designara polo órgano de contratación, ou, no seu
defecto, os servizos dependentes do órgano de contratación. 

24.3) O contratista será responsable da calidade técnica dos traballos que desenvolva e das
prestacións e servizos realizados, así como das consecuencias que se deduzan para o Concello ou
para terceiros das omisións, erros, métodos inapropiados ou conclusións incorrectas na execución do
contrato. 

24.4) Protección de datos de carácter persoal:

Para o caso de que a contratación implique o acceso do contratista a datos de carácter persoal dos
que  a  Administración  contratante  sexa  responsable  do  tratamento,  aquel  terá  a  consideración  de
encargado do tratamento, debendo respectar o establecido na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro,
de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, no Real Decreto 1720/2007, de 21 de
decembro, polo que se aproba o seu Regulamento, na disposición adicional vixésimo quinta LCSP, así
como no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016,
relativo á protección das persoas físicas no  que respecta ó tratamento de datos persoais e á libre
circulación destes datos e na demais normativa aplicable. En particular: 

A empresa adxudicataria non poderá aplicar ou utilizar os datos aos que teña acceso no Concello para
fins distintos da realización das tarefas obxecto do contrato, nin reproducilos ou cedelos baixo ningún
concepto a outras persoas físicas ou xurídicas, nin sequera para a súa conservación. Non obstante, o
contratista non incorrerá en responsabilidade cando, previa indicación expresa do Concello, comunique
os datos a un terceiro sinalado por aquela, que terá a consideración de encargado do tratamento. 

Deberá  implementar  as  medidas  de  seguridade  de  índole  técnica  e  organizativas  necesarias  que
garantan a seguridade dos datos de carácter persoal e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou
acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os
riscos a que están expostos, xa proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural. 

Unha vez cumprida a prestación contractual, os datos de carácter persoal deberán ser destruídos ou
devoltos ó Concello, ó igual que calquera soporte ou documentos en que conste algún dato de carácter
persoal obxecto do tratamento (art. 12.3 LOPD). 

No  caso  de  que  o  contratista  encargado  do  tratamento  destine  os  datos  a  outra  finalidade,  os
comunique ou os utilice incumprindo as estipulacións do contrato, será considerado tamén responsable
do tratamento, respondendo das infraccións en que incorrese persoalmente. 

A Administración  contratante  resérvase  o  dereito  a  efectuar  en  calquera  momento  os  controis  e
auditorías que considere apropiadas co fin de verificar o correcto cumprimento desta cláusula. 

O  Concello  de  Marín  non  asume  responsabilidade  ningunha  polo  incumprimento  por  parte  do
adxudicatario da normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal. 

24.5) O contratista está obrigado a gardar silencio respecto ós datos e antecedentes  que, non
sendo públicos ou notorios, estean relacionados co obxecto do contrato, dos que teña coñecemento
con ocasión do mesmo, non podendo por tanto, proporcionar información a terceiras persoas sobre a
materia obxecto do contrato, a non ser que conte a estes efectos coa previa autorización do Concello.

A empresa  adxudicataria  gardará segredo profesional  sobre todas as  informacións,  documentos e
asuntos aos que teña acceso ou coñecemento durante a vixencia do contrato. 

24.6) Obrigacións  de  información  e  publicidade: En  cumprimento  do  artigo  19  das  bases
reguladoras para a concesión de subvencións para a execución de proxectos ao amparo da submedida
19.2 (apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de desenrolo local participativo), da
medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades
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2018 e 2019, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural., o adxudicatario
estará obrigado a cumprir as seguintes obrigas de publicidade:

Ao tratarse de subvencións ao amparo da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas con
Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020, que aprobou o Consello de Dirección de Agader,
mediante o Acordo de 29 de decembro de 2016, e se publicaron mediante a Resolución do director
xeral de Agader de 29 de decembro de 2016 (DOG núm. 12, de 18 de xaneiro de 2017), deberase dar
a adecuada publicidade ao financiamento do FEADER, esta levarase a cabo mediante a inclusión dos
logotipos e do lema na portada coas características que se describen a continuación:

- O 25 % do espazo, como mínimo, da portada estará ocupado pola descrición do proxecto, o emblema
da Unión e o lema: «Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural: Europa inviste no rural».
Incorporará ademais o logotipo de Leader e os logotipos de todas as administracións financiadoras. Os
GDR e Agader, a través das súas respectivas páxinas web, facilitarán aos beneficiarios os modelos de
paneis e placas.

24.7) Obrigas laborais e sociais.

O contratista está obrigado ó cumprimento da normativa vixente en materia laboral,  de Seguridade
Social, de seguridade e hixiene no traballo e prevención de Riscos laborais.

Así mesmo, está obrigado ó 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, da 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. 

Antes de comezar a execución do contrato, o contratista deberá dar cumprimento ó disposto pola Lei
31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, e polo Real Decreto 171/2004, de 30 de
xaneiro, polo que se desenvolve o art. 24 da lei 31/1995, en materia de coordinación de actividades
empresariais. 

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 condicións salariais dos traballadores conforme ó Convenio Colectivo
sectorial de aplicación.

O persoal adscrito ós traballos dependerá exclusivamente do contratista, quen terá tódolos dereitos e
obrigas inherentes á súa condición de empresario respecto ó mesmo. 

Á  extinción  do  contrato  non  poderá  producirse  en  ningún  caso  a  consolidación  de  persoas  que
realizaran os traballos obxecto do contrato como persoal do Concello. 

En  xeral,  o  contratista  responderá  de  cantas  obrigas  lle  veñan  impostas  no  seu  carácter  de
empregador, sen que poida repercutir contra o Concello ningunha multa, sanción ou calquera tipo de
responsabilidade  que  por  incumprimento  dalgunha  delas,  puideran  impoñerlle  os  organismos
competentes. 

En calquera caso, o contratista indemnizará o Concello de toda cantidade que se vira obrigado a pagar
por incumprimento das obrigas establecidas neste prego, aínda que lle veña imposta por resolución
xudicial ou administrativa. 

24.8) Obrigas  de transparencia. 

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 obrigas
previstas na citada norma, así como naquelas normas que se diten no ámbito municipal.
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24.9) Obrigas esenciais que poden ser causa de resolución do contrato. 

Terán a condición de obrigas esenciais de execución do contrato as seguintes:

- O incumprimento das condicións especiais de execución do contrato.

- O incumprimento da proposta do adxudicatario en todo aquilo que fora obxecto de valoración de
acordo cos criterios de adxudicación establecidos para o contrato.

-  O  incumprimento  das  obrigas  establecidas  no  presente  prego  de  cláusulas  administrativas
particulares en relación coa subcontratación.

-  O  incumprimento  das  obrigas  establecidas  no  presente  prego  de  cláusulas  administrativas
particulares en relación coa adscrición de medios persoais e materiais á execución do contrato.

- O incumprimento das obrigas de pago dos salarios ós traballadores e a súa retención de IRPF,
así como o abono puntual das cotas correspondentes á Seguridade Social.

24.10) Seguros: O contratista deberá ter subscritos os seguros legalmente obrigatorios, así como un
seguro que cubra as eventuais responsabilidades que se deriven do exercicio da súa actividade.

24.11) Gastos esixibles ó contratista.

Corresponde e será a cargo do contratista:

a) A obtención das autorizacións e licenzas,  documentos e calquera información,  tanto oficiais
como particulares, que se requiran para a realización do servizo contratado. 

b) Os gastos de comprobación de materiais, no seu caso, vixilancia do proceso de execución e
posterior asistencia durante o prazo de garantía. 

c)  As  probas,  ensaios  ou  informes  necesarios  para  verificar  a  correcta  execución  do  servizo
contratado, co límite do 1% do prezo total do contrato. 

d)  A  indemnización  dos  danos  que  se  causen  tanto  ó  Concello  como  a  terceiros,  como
consecuencia das operacións ou traballos que requira a execución do contrato, agás que tales
prexuízos foran ocasionados por unha orde inmediata e directa do responsable do contrato ou do
órgano de contratación, con expresa reserva escrita por parte do contratista dirixida ó responsable
do  contrato  e  ó  órgano  de  contratación,  sendo  neste  caso  responsable  dentro  dos  límites
establecidos na lei. A cantidade en que se concreten tales danos será esixida por vía de prema
administrativa. No caso de incumprimento por parte do contratista da obriga de indemnizar os
danos  e  prexuízos  ocasionados  a  terceiros  como  consecuencia  da  incorrecta  execución  das
prestacións obxecto do contrato, imporanse as penalidades que se determinan na cláusula 31 do
presente prego.

e) A liquidación dos gastos laborais e sociais, e deberá pagar tódolos Impostos, Contribucións,
Taxas e Prezos Públicos que pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato.

24.12) Mantemento correctivo do portal web, APP e xestor de contidos.

O adxudicatario comprometese a manter en funcionamento tódolos compoñentes do portal web, APP,
xestor de contidos e plantillas durante o prazo de garantía (un año) e mantemento a contar dende a
certificación dos traballos correspondentes á Fase 3 e finalización do período establecido de proba. 

25) PRÓRROGAS.

Non  se  admiten  prórrogas.  Se  o  atraso  na  execución  Do  contrato  se  produce  por  motivos  non
imputables ao contratista e este ofrece cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo
que se lle sinale, o órgano de Contratación poderá concedela por un prazo que será, polo menos, igual
ao tempo perdido, a non ser que o contratista pida outro menor.
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26) MODIFICACIÓNS DO CONTRATO.

26.1) Supostos.  Sen prexuízo dos supostos previstos na LCSP respecto da sucesión na persoa do
contratista, cesión do contrato, revisión de prezos e ampliación do prazo de execución, o contrato só
poderá ser modificado por razóns de interese público, de conformidade co procedemento establecido
nos artigos 191 e 207 LCSP.

No presente prego de cláusulas administrativas particulares non se prevén modificacións, de modo
que, unha vez perfeccionado o contrato, o órgano de contratación só poderá introducir modificacións
no mesmo por razóns de interese público, nos supostos e cos límites establecidos no artigo 205 da
LCSP. 

26.2) Obrigatoriedade das modificacións do contrato. Nos supostos de modificación do contrato
recollidas no artigo 205, as modificacións acordadas polo órgano de contratación serán obrigatorias
para os contratistas cando impliquen, illada ou conxuntamente, unha alteración na súa contía que non
exceda do 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE excluído (art. 206 LCSP).

Cando  de  acordo  co  disposto  no  apartado  anterior  a  modificación  non  resulte  obrigatoria  para  o
contratista, a mesma só será acordada polo órgano de contratación previa conformidade por escrito do
mesmo, resolvéndose o contrato, en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do
apartado 1 do artigo 211. 

26.3) A modificación do contrato non poderá realizarse co fin de engadir prestacións complementarias
ás inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato a fin de que poida cumprir finalidades novas
non  contempladas  na  documentación  preparatoria  do  mesmo,  ou  incorporar  unha  prestación
susceptible de utilización ou aproveitamento independente.

26.4) En todo caso as modificacións realizaranse de forma xustificada, por razóns de interese público e
sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios de austeridade e control do
gasto, eficiencia e boa administración, así como o de proporcionalidade.

27) CESIÓN DO CONTRATO E SUBCONTRATACIÓN. 

27.1) Cesión de contrato.

Os  adxudicatarios  non  poderán  ceder  os  dereitos  dimanantes  dun  contrato  de  obras  sen  obter
previamente  a  autorización  do  órgano  competente  da  Corporación,  cos  requisitos  e  condicións
establecidos no artigo 214 da LCSP.

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais a contar desde a
autorización expresa polo órgano de contratación da cesión. A non constitución da garantía dentro do
devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.

27.2) Subcontratación.

Permítese a subcontratación parcial das prestacións obxecto do contrato nos termos e coas condicións
que establece o artigo 215 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. 

A celebración de subcontratos estará sometida ó cumprimento dos seguintes requisitos:

a)  Os  licitadores  deberán  indicar  na  oferta  a  parte  do  contrato  que  teñan  previsto  subcontratar,
sinalando o seu importe, e o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia ás condicións de
solvencia profesional ou técnica, dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a súa realización.

b) En todo caso, o contratista deberá comunicar por escrito, tras a adxudicación do contrato e, como
moi  tarde,  cando inicie  a  execución  deste,  ao órgano de  contratación  a  intención  de  celebrar  os
subcontratos, sinalando a parte da prestación que se pretende subcontratar e a identidade, datos de
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contacto e representante ou representantes legais do subcontratista, e xustificando suficientemente a
aptitude deste para executala por referencia aos elementos técnicos e humanos de que dispón e á súa
experiencia, e acreditando que o mesmo non se atopa incurso en prohibición de contratar de acordo co
artigo 71.

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.

No caso que o subcontratista tivese a clasificación adecuada para realizar a parte do contrato obxecto
da subcontratación, a comunicación desta circunstancia será suficiente para acreditar a aptitude do
mesmo.

A acreditación da aptitude do subcontratista poderá realizarse inmediatamente despois da celebración
do subcontrato se esta é necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou que esixa a
adopción de medidas urxentes e así se xustifica suficientemente.

c)  Non  poderá  subcontratarse  con  persoas  ou  empresas  inhabilitadas  para  contratar  coa
Administración nin carentes da capacidade, solvencia e habilitación profesional precisa para executar
as prestacións concretas que se subcontratan.

d) O contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo ao comezo dos traballos que
subcontrate, a afiliación e alta na Seguridade Social dos traballadores que vaian realizar os traballos en
cuestión en cumprimento do establecido no Real Decreto-lei 5/2011, de 29 de abril, de medidas para a
regularización e control do emprego mergullado e fomento da rehabilitación de vivendas.

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

f)  Os  subcontratistas  quedarán  obrigados  só  ante  o  contratista  principal  que  asumirá  a  total
responsabilidade  da execución  do contrato  fronte  ao  Concello,  con arranxo estrito  aos pregos de
cláusulas administrativas particulares e aos termos do contrato, sen que o coñecemento por parte do
Concello  da  existencia  de  subcontrataciones  altere  a  responsabilidade  exclusiva  do  contratista
principal.

g) O contratista deberá aboar aos subcontratistas o prezo pactado polas prestacións que realicen como
mínimo nos prazos previstos na Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de
loita  contra  a  morosidade  nas  operacións  comerciais.  Para  garantir  tal  cumprimento,  con  cada
facturación ao Concello deberá o contratista achegar o xustificante do pago dos traballos realizados no
mes anterior polas empresas ou autónomos que subcontrate no marco do presente contrato.

28) SUCESIÓN NA PERSOA DO CONTRATISTA

Nos  casos  de  fusión,  escisión,  achega  ou  transmisión  de  empresas  ou  ramas  de  actividade  das
mesmas continuará o contrato vixente coa entidade resultante, que quedará subrogada nos dereitos e
obrigacións dimanantes do mesmo, se se producen as condicións esixidas no artigo 98 da Lei 9/2017,
de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. 

É obrigación do contratista comunicar irrefutablemente á Administración calquera cambio que afecte á
súa personalidade xurídica, suspendéndose o cómputo dos prazos legalmente previsto para o abono
das facturas correspondentes ata que se verifique o cumprimento das condicións da subrogación.

Se non puidese producirse a subrogación por non reunir a entidade á que se atribúa o contrato as
condicións de solvencia necesarias, resolverase o mesmo, considerándose para todos os efectos como
un suposto de resolución por culpa do contratista.
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29) PENALIDADES POR INCUMPRIMENTO 

29.1) Penalidades por demora.

O adxudicatario  queda obrigado ó cumprimento do prazo de execución do contrato  e  dos prazos
parciais fixados polo órgano de contratación.

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

Cando o contratista por causas imputables ao mesmo, incorrese en demora respecto ao cumprimento
do prazo  total,  a  Administración  poderá  optar  indistintamente  pola  resolución  do  contrato  ou  pola
imposición das penalidades diarias na proporción de 0,60 € por cada 1000 € do prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario ofertase redución de prazo de execución e a demora fose imputable ao
contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior serán as seguintes:

REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución) Penalidades

Hasta un 5% 0,65 por cada 1.000 €

Hasta un 10% 0,70 por cada 1.000 €

Hasta un 15% 0,75 por cada 1.000 €

Hasta un 20% 0,80 por cada 1.000 €

Hasta un 25% 0,85 por cada 1.000 €

Hasta un 30% 0,90 por cada 1.000 €

Hasta un 35% 1,00 por cada 1.000 €

Hasta un 40% 1,05 por cada 1.000 €

Hasta un 45% 1,10 por cada 1.000 €

Hasta un 50% 1,15 por cada 1.000 €

Hasta un 55% ou máis 1,20 por cada 1.000 €

A Administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do incumprimento
por  parte  do  contratista  dos  prazos  parciais,  ou  cando  a  demora  no  cumprimento  daqueles  faga
presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez que as penalidades por demora alcancen un  múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o
órgano  de  contratación  estará  facultado  para  proceder  á  resolución  do  mesmo  ou  acordar  a
continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.

29.2) Penalidades por incumprimento ou cumprimento defectuoso da prestación.

Considéranse moi graves os incumprimentos por parte do adxudicatario das seguintes obrigacións
esenciais:

- O incumprimento das condicións especiais de execución do contrato.

- O incumprimento da proposta do adxudicatario en todo aquilo que fora obxecto de valoración de
acordo cos criterios de adxudicación establecidos para o contrato.
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- O  incumprimento  das  obrigas  establecidas  no  presente  prego  de  cláusulas  administrativas
particulares en relación coa subcontratación.

- O  incumprimento  das  obrigas  establecidas  no  presente  prego  de  cláusulas  administrativas
particulares en relación coa adscrición de medios persoais e materiais á execución do contrato.

- O incumprimento das obrigas de pago dos salarios ós traballadores e a súa retención de IRPF,
así como o abono puntual das cotas correspondentes á Seguridade Social.

- O incumprimento de obrigacións esenciais terá unha penalización do 3%.

29.3) Imposición de penalidades

Para  a  imposición  destas  penalizacións  por  incumprimentos  contractuais  seguirase  un  expediente
contraditorio sumario, no que se concederá ó contratista un prazo de alegacións de 5 días naturais tras
formularse a denuncia. Ditas alegacións e o expediente de penalización será resolto, previo informe do
responsable municipal do servizo e informe xurídico, pola Sra. Alcaldesa, resolución que poñerá fin á
vía administrativa.

O inicio do expediente para a imposición destas penalidades polo Concello realizarase no momento en
que teña coñecemento por escrito dos feitos. Non obstante, de estimarse que o incumprimento non vai
afectar  á  execución  material  dos  traballos  de  maneira  grave,  ou  que  o  inicio  do  expediente  de
penalización pode prexudicar máis a marcha da execución do contrato que beneficiala, poderá iniciarse
dito expediente en calquera momento anterior á terminación do prazo de garantía do contrato.

As  penalidades  e  indemnizacións  impostas  serán  inmediatamente  executivas  e  faranse  efectivas
mediante dedución dos pagos correspondentes que o Concello teña pendentes de aboar ó contratista.
Se  xa  non  existisen  cantidades  pendentes  de  pago,  poderán  facerse  efectivas  contra  a  garantía
definitiva,  e  se  esta  non  alcanzase  o  montante  da  penalización,  poderá  reclamarse  pola  vía
administrativa de apremio, por considerarse ingreso de dereito público.

30) CUMPRIMENTO DO CONTRATO.

30.1) O contrato entenderase cumprido polo contratista cando éste fose realizado na totalidade do seu
obxecto, de conformidade co establecido neste prego e no de prescripcións técnicas e a satisfacción
da Administración.

30.2) Se os servizos non se atopan en condiciones de ser recibidos, deixarase constancia expresa de
tal  circunstancia  e  se  darán  as  instrucións  precisas  ao contratista  para  que  subsane os  defectos
observados,  ou proceda a unha nova execución de conformidade co  pactado.  Se pese  a elo,  os
traballos  efectuados  non  se  adecúan  á  prestación  contratada,  como  consecuencia  de  vicios  ou
defectos imputables ao contratista, a Administración poderá rechazala, quedando exenta da obrigación
de pago, e tendo dereito, no seu caso, á recuperación do prezo satisfeito ata entón.

31) PRAZO DE GARANTÍA.

O prazo de garantía  terá  unha duración mínima dun ano a contar  dende a data  de recepción do
servizo,  obrigándose  a  realizar  durante  este  período  os  cambios  precisos  para  solucionar  as
deficiencias detectadas que sexan imputables ao adxudicatario.

A garantía incluíra as medidas precisas para que a aplicación e a paxina web, así como o contido das
mesmas sexa visible para os usuarios e se atope plenamente operativa durante o prazo establecido na
oferta.

32) RESOLUCIÓN DO CONTRATO

A resolución do contrato terá lugar nos supostos que se sinalan neste Prego e nos previstos nos artigos
211  LCSP,  cos  efectos  fixados  nos  artigos  211  e  313  da  LCSP,  e  acordarase  polo  órgano  de
contratación, de oficio ou a instancia do contratista.
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Así  mesmo,  serán  causas  de  resolución  do  contrato,  ó  amparo  do  artigo  211  f)  da  LCSP,  as
establecidas como obrigas esenciais polo órgano de contratación.

Ademais, o contrato poderá ser resolto polo órgano de contratación cando se produza incumprimento
do prazo fixado para a execución do contrato, sempre que o órgano de contratación non opte pola
imposición das penalidades de conformidade coa cláusula 29.

A resolución do contrato dará lugar á comprobación e liquidación da parte do servizo realizado, fixando
os saldos pertinentes a favor ou en contra do contratista. Será necesaria a citación do contratista para
a súa asistencia ó acto de comprobación.

Cando o contrato se resolva por culpa do contratista, incautarase a garantía definitiva, sen prexuízo da
indemnización polos danos e prexuízos orixinados á Administración, no que excedan do importe da
garantía.

33) RÉXIME XURÍDICO DO CONTRATO.

O presente  contrato  de  servizo  ten  carácter  administrativo,  e  ambas as partes quedan sometidas
expresamente á lexislación de contratos do sector publico e normas complementarias e no seu caso da
Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitución así como as demais
disposicións de desenvolvemento, en especial o Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente
aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito privado.

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste contrato
serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos poñerán fin á vía administrativa e contra os
mesmos haberá lugar recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei Reguladora
da devandita xurisdición, previa interposición, no seu caso, do recurso de reposición  potestativo e sen
prexuízo da interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente.

   Páxina:30

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E300033BAA00J6M6R5O9I5H7

en https://sede.concellodemarin.es

FIRMANTE - FECHA

MARIA PILAR RAMALLO VAZQUEZ-Alcaldesa  -  04/07/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración

Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  04/07/2019 18:02:41

EXPEDIENTE : 2019CO141-
000004

Fecha: 12/06/2019

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



ANEXO I: DECLARACIÓN RESPONSABLE.

D./Dª._________________________________,  con  DNI  número  ___________________,  actuando  en
nome  propio  ou  en  representación  legal  da  Empresa  ___________________,  cuxo  CIF  é  o
___________________  e  o  seu  domicilio  social  na  localidade  de  ___________________,  rúa
___________________  nº  ___________________  (C.P  ______________),  Teléfono
___________________, Fax ___________________ Correo Electrónico: ___________________.

COMPARECE ante o Concello de Marín, tomando parte na licitación convocada para a adxudicación do
contrato denominado ____________________________________________________________, 

cuxos Pregos de cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas, así como o correspondente
proxecto técnico, coñece e, de conformidade co disposto no art. 159.4 c) da Lei de Contratos do Sector
público, DECLARA baixo a súa responsabilidade e ante o órgano de contratación:

1.- Que para actuar en nome e representación legal da citada empresa dispón de poder bastante, suficiente
e  subsistente,  outorgado  ante  o  Notario  de  ___________________,  D.  ___________________  o  día
___________________, baixo o número ___________________ do seu protocolo, entre cuxas facultades
figura a de concorrer a licitacións da Administración.

2.- Que cumpre con todos os requisitos previos esixidos polo apartado primeiro do artigo 140 da Lei 9/2017,
de 8 de novembro, de Contratos do 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,
para ser adxudicatario do contrato de obras, en concreto:

  Que a empresa á que representa, con CIF ,  está  validamente  constituída  e  que
conforme ó seu obxecto social pode presentarse á presente licitación.

  Que o declarante e asinante da presente declaración ostenta a representación da empresa, así
como a representación da mesma para presentar a proposición.

 Que conta coas autorizacións necesarias para exercer a actividade obxecto do contrato.

 Que non está incurso/a en prohibición de contratar ningunha, atopándose ó corrente no cumprimento
das obrigas tributarias e coa seguridade social impostas polas disposicións vixentes.

3.- Que  a  entidade  se  atopa  inscrita  no  Rexistro  Oficial  de  Licitadores  que  a  continuación  se  indica
(márquese o que corresponda), e que as circunstancias da entidade que no mesmo figuran respecto dos
requisitos  esixidos  para  a  admisión  no  procedemento  de  contratación  indicadas  son  exactas  e  non
experimentaron variación:

Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado (nº _________)

 Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia (nº ____)

 Non se atopa inscrita en ningún Rexistro Oficial de Licitadores

4.- Que a empresa: 

* (márquese o que proceda)

Non pertence a ningún grupo de empresas.

Pertence  ao  grupo  de  empresas  denominado  ......................................,  do  cal  se  achega  listaxe  de
empresas  vinculadas  de  conformidade  co  artigo  42  do  Código  de  Comercio  (deberán  consignarse  a
continuación as denominacións sociais que integran o grupo ou das sociedades nas cales concorra algún
dos supostos alternativos regulados na devandita norma legal respecto dalgún dos seus socios):

a) ______________________________________________________________,

b) ______________________________________________________________, etc.
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5.- Que  a  empresa  á  que  representa   CONTA      NON CONTA (sinalar o que proceda) con

compromiso/s doutras entidades para a integración da solvencia con medios externos á propia empresa ós
que fai referencia o art. 75.2 da LCSP.

6.- (Só para empresas estranxeiras) Declara someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de
calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puideran xurdir do contrato, con
renuncia ó foro xurisdicional estranxeiro que puidera corresponder ó licitante.

7.-  Que é certo o que declara e se compromete a acreditar a posesión e validez dos documentos a que se
fai referencia no apartado segundo desta declaración, no caso de que sexa proposto como adxudicatario do
contrato ou en calquera momento en que sexa requirido para iso.

8.- Que ofrece garantías suficientes a 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 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos
dereitos dixitais e a normativa de desenvolvemento, ou aquela que as substitúa 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 e a libre circulación destes
datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE. 

9.- Que sinala como domicilio postal, nº de teléfono, fax o que se indica a continuación:

Asemade,  autoriza o Concello  de Marín  para a práctica  de notificacións  electrónicas  na Plataforma de
Contratación do Sector Público (https://contrataciondelestado.es) e a tal efecto facilita a seguinte dirección
de correo electrónico na que efectuar avisos, a cal coincide coa do usuario que ten dado de alta na citada
Plataforma de Contratación do Sector Público e é _______________________.

AUTORIZA o Concello de Marín a obter certificación acreditativa de que o licitador se atopa ó corrente no
cumprimento de obrigas tributarias co Concello de Marín.

Aos efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal:

AUTORIZA o Concello de Marín, á comprobación telemática con outras administracións e rexistros públicos
dos datos declarados e demais circunstancias relativas á presente declaración responsable.

Consinte en que o Concello de Marín consulte electronicamente os datos consignados na presente
declaración  que  obren  en  poder  das  administracións  públicas.  En  caso  de  que  algunha  circunstancia
imposibilite a obtención dos citados datos polo Concello de Marín, o interesado presentará os documentos
que lle sexan solicitados por aquel.

 Oponse a que o Concello de Marín consulte electrónicamente os datos consignados na presente
declaración  que  obren  en  poder  das  administracións  públicas,  polo  que  presentará  os  documentos
acreditativos correspondentes a requirimento do Concello de Marín.

E para que así conste e xurda os efectos oportunos asina a presente

En ___________________, a ___________________.

O licitador,

Asdo.: ___________________

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN.

D./Dª._________________________________, con DNI número ___________________, actuando
en  nome  propio  ou  en  representación  legal  da  Empresa  ___________________,  cuxo  CIF  é  o
___________________  e  o  seu  domicilio  social  na  localidade  de  ___________________,  rúa
___________________  nº  ___________________  (C.P  ______________),  Teléfono
___________________, Fax ___________________ Correo Electrónico: ___________________.

Toma parte na licitación tramitada mediante procedemento aberto simplificado para a adxudicación do
contrato denominado _______________________________________________.

E manifesta:

Primeiro.- Que  coñece  e  acepta  cantas  obrigas  se  derivan  dos  pregos de cláusulas económico-
administrativas e técnicas do presente contrato, así como do proxecto e documentación técnica que o
integra.

Segundo.- Acompaña a documentación esixida no prego de cláusulas administrativas particulares.

Terceiro.-  Que  se  compromete  (en  nome propio  ou  da  empresa  que  representa)  a  executar  o
contrato,  con estrita  suxeición  aos requisitos e  condicións  esixidas,  e  de acordo coas  seguintes
condicións:

1º.- Polo prezo:

en número en letra

Prezo sen IVE: ................... € ......................................................... euros.

IVE: ................... € ......................................................... euros

Importe Total: ................... € ......................................................... euros

 [As cantidades  expresaranse  en  número  e  letra.  En  caso  de  discrepancia  entre  ambas,  prevalecerán
sempre  as  cantidades  que  se  consignen  en  letra.  En  caso  de  discrepancia  entre  os  desgloses  (Base
Impoñible e I.V.E) e o Prezo Ofertado Total, prevalecerá este último].

2º.- Redución do prazo de execución (en semanas)

Ofrece unha redución do prazo de execución de _____ semanas.

3º.- Aumento do prazo de garantía.

Ofrece un prazo de garantía de _____ anos, o cal supón un aumento do prazo de garantía de
_______anos,  respecto ao prazo de garantía mínimo de 1 ano que figura no presente prego.

4º.- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES OU
PARTES DE OBRA

A
SUBCONTRATAR

IMPORTE
(IVE INCLUIDO)

% DA PRESTACIÓN
NOME OU PERFIL EMPRESARIAL
E HABILITACIÓN PROFESIONAL

DO/S SUBCONTRATISTA/S 

TOTAL

E para que así conste e xurda os efectos oportunos asina a presente

En _____________, a _____de ______________de 201__.

O licitador,
(DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE)
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ANEXO III: MODELO DE CONCORRENCIA EN UTE.

D./Dª._________________________________,  con  DNI  número  ___________________,  actuando  en
nome  propio  ou  en  representación  legal  da  Empresa  ___________________,  cuxo  CIF  é  o
___________________  e  o  seu  domicilio  social  na  localidade  de  ___________________,  rúa
___________________  nº  ___________________  (C.P  ____________________),  Teléfono
___________________, Fax ___________________ Correo Electrónico: ___________________.

COMPARECE ante o Concello de Marín, tomando parte na licitación convocada para a adxudicación do
contrato denominado ____________________________________________________________.

E manifesta:

 Concorre en UTE.

 Non concorre en UTE.

No caso afirmativo

D.  ..................  con  DNI  ........................en  representación  da  empresa  ...............  con  CIF  Y

D....................con DNI.................. en representación da empresa............. con CIF.

En  relación  co  expediente  de  licitación...................................asumen  o  compromiso  de  concorrer

conxunta  e  solidariamente,  e  de  constituírse  mediante  escritura  pública  en  Unión  Temporal  de

Empresas  coa  denominación  UTE....................,  para  o  suposto  de  resultar  adxudicatarias  da

licitación, de conformidade coa Lei 9/2018, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. A

duración da Unión Temporal que se constitúa será coincidente coa do contrato ata a súa extinción.

Así  mesmo  declararan,  que  a  participación  de  cada  unha  das  empresas  que  formaría  a  UTE

sería ............................... Que aos efectos de representación ante o órgano de contratación, noméase

a ........................... como persoa que ostentará la plena representación da UTE durante a vixencia do

contrato. 

E para que así conste e xurda os efectos oportunos asinan a presente

En _____________, a _____de ______________de 201__.

(DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE)
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ANEXO IV: COMPROMISO DE ADSCRICIÓN DE MEDIOS: DECLARACIÓN RES-
PONSABLE

D./Dª._________________________________, con DNI número ___________________, actuando
en  nome  propio  ou  en  representación  legal  da  Empresa  ___________________,  cuxo  CIF  é  o
___________________  e  o  seu  domicilio  social  na  localidade  de  ___________________,  rúa
___________________  nº  ___________________  (C.P  ____________________),  Teléfono
___________________, Fax ___________________ Correo Electrónico: ___________________, en
relación co procedemento de licitación para a contratación dos SERVIZO “DESENVOLVEMENTO
WEB & APP TURISMO DE MARÍN”, comprométese a dispoñer, adscribir e manter durante a execu-
ción do contrato os medios persoais e materiais precisos para súa correcta realización, conforme ao
establecido na cláusula 7 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares e na cláusula 4 do Pre-
go de Prescricións Técnicas. 

E para que así conste e xurda os efectos oportunos asinan a presente

………………………de …………………………de 201_

(Data e firma do  propoñente)
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