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CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REXIR NO CONTRATO 

PARA A XESTIÓN DA REDE DE CALOR, SUBMINISTRO DE COMBUSTIBLE, 

SEGUIMENTO, LABORES OPERATIVAS  E DE MANTEMENTO INTEGRAL DA REDE DE 

CALOR CON BIOMASA DE SILLEDA A ADXUDICAR POR PROCEDEMENTO ABERTO. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA. Obxecto e cualificación 

 
1.1 Descrición do obxecto do contrato 

  Obxecto do contrato: 

 

O obxecto do presente Contrato é  definir a contratación para a EXPLOTACIÓN dunha REDE 

DE CALOR CON BIOMASA en Silleda (Pontevedra): xestión da rede de calor, subministro de 

combustible, seguimento, labores operativas  e de mantemento integral. 

CPV 09111400 

 
A necesidade que se debe satisfacer co contrato é: 

 
Xustifícase a contratación do servizo de explotación dunha Rede de Calor Público - Privada 

para a xestión da rede de calor, para unha maior racionalización e control da mesma, 

ademáis de para levar a cabo o seguimento, as labores operativas e de mantemento de 

tódalas instalacións térmicas definidas. 

 
Por elo para regular as condicións técnico–económicas que han de rexer na explotación e 

para cumprir a normativa vixente relativa ó mantemento de instalacións térmicas de 

biomasa, proponse a realización do devandito Contrato. 

 
O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo, de acordo co artigo 

25 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen 

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 (en adiante LCSP). As partes quedan 

sometidas expresamente ó establecido neste prego e no seu correspondente de prescripcións 

técnicas particulares.  

 
1.2 División en lotes do obxecto do contrato 

 
Non procede, en aplicación do artigo 99.3 b) 
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CLÁUSULA SEGUNDA. Procedemento de Selección e Adxudicación 

 
De conformidade co disposto no artigo 131 LCSP, o contrato adxudicarase por 

procedemento aberto e levarase a cabo atendendo a unha pluralidade de criterios de 

adxudicación en base á mellor relación calidade - prezo de conformidade co que se establece 

na cláusula undécima. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA. Perfil de contratante 

 
De conformidade co disposto no artigo 63 da LCSP 9/17, a efectos de asegurar a 

transparencia e o acceso público á actividade contractual a través da documentación necesaria 

a tales efectos, os anuncios de licitación e demáis documentación e información a que o 

precitado artigo 63 fai referencia, a forma de acceso público ó perfil do contratante é a través 

da Plataforma de Contratación do Sector Público: https://www.contrataciondelestado.es, ademáis 

este Concello conta co Perfil de Contratante ó que se terá acceso segundo as especificacións 

que se regulan na páxina web seguinte: www.silleda.es 

 

CLÁUSULA CUARTA. Orzamento base de Licitación e valor estimado do contrato 

 
O valor estimado do contrato (bianual prorrogable por outros dous anos) ascende á 

contía de 357.164,72 € (IVE exluído). 

 
O prezo de venda da enerxía determínase a partir da siguiente fórmula: 

 
PV = CF + CV 

Sendo: 

 

PV = prezo de venda (€/MWh útil sen IVE): é o valor unitario ó que a empresa 

Adxudicataria aboará a cada Propietario a enerxía térmica suministrada as súas 

instalación atentendo o seu consumo. 

 

CF = custo fixo de funcionamento (€/MWh útil sen IVE): é o valor establecido para 

cubrir os custos de aprovisionamento de combustible, custos eléctricos, mantemento, 

perdas, etc. Dito custo cífrase en 55,00 €/MWh útil. 

 

 

 

 

https://www.contrataciondelestado.es/
http://www.silleda.es/
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CUSTOS FIXOS 

CONCEPTO [€/MWh] 

Subministro 29,52 

Mantemento (equipos, sistema de control centralizado, etc.) 11,27 

Perdas  7,13 

Gastos (electricidade, auga, etc) 4,9 

Outros 2,18 

TOTAL 55,00 

 

 

CV = en función do  consumo mensual en MWh de cada cliente a partir dos seguintes 

intervalos: 

 

CUSTOS VARIABLES en función do consumo mensual (x) 

Consumo mensual (x) [MWh] CV [€/MWh] 

x ≤ 10 MWh 18,00 

10 MWh < x ≤ 20 MWh 16,00 

20 MWh < x ≤ 30 MWh 14,00 

30 MWh < x ≤ 40 MWh 12,00 

40 MWh < x ≤ 50 MWh 10,00 

x > 50 MWh 8,00 

 
 

Respecto ás instalacións térmicas de titularidade municipal facturarase en conxunto, é 

decir, a empresa Adxudicataria sumará o consumo mensual de todalas súas instalacións 

(Gardería, Pavillón/Campo de fútbol, Vestiarios Piscina ou demáis instalacións que poidan 

conectarse durante a duración do contrato) para fixar o seu custo variable a partir dos 

intervalos indicados. En cada factura remitida, a empresa Adxudicataria especificará o 

consumo de cada subestación indicando a suma total. 

 
O orzamento base de Licitación se desglosa nos seguintes conceptos a partir dos datos 

reflexados no prego técnico: 
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Concepto Contía 

Custos Fixos 

Subestacións do Concello de Silleda 5 838,69 € 

Subestación Residencia 25 116,79 € 

Subestación Hotel 44 640,75 € 

Custos Variables 

Subestacións do Concello de Silleda 1 778,21 € 

Subestación Residencia 4 964,31 € 

Subestación Hotel 6 952,42 € 

Custos Totais 

Subestacións do Concello de Silleda 7 616,90 € 

Subestación Residencia 30 081,11 € 

Subestación Hotel 51 593,17 € 

PRESUPOSTO BASE ANUAL LICITACIÓN 89 291,18 € 

 

TOTAL PRESUPOSTO BASE DO CONTRATO (dous anos) 178 582,36 € 

21,00 % (I.V.E.) 37 502,29 € 

TOTAL CONTRATO 216 084,66 € 

 

 

CLÁUSULA QUINTA. Existencia de crédito. 

 
As obrigacións económicas do contrato abonaranse con cargo ás seguintes aplicacións 

orzamentarias, no seu caso: 

 
Anualidade Importe 

2019 6.912,34 € 

2020 9.216,45 € 

2021 2.304,11 € 

 

 

CLÁUSULA SEXTA. Revisión de prezos. 

 
Non cabe a revisión de prezos. 
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CLÁUSULA SÉTIMA. Duración do contrato e Emprazamento 

 
O prazo de execución do contrato será:  

 

Data inicio (Prevista) 1 Abril 2019 

Data final 1 Abril 2021 

Duración 2 anos 

 
A duración do contrato contarase a partir do día seguinte ao da formalización do 

contrato ou desde a data fixada no documento contractual. 

 
O contrato poderá prorrogarse por DOUS ANOS máis. 

 
A prórroga acordarase polo órgano de contratación e será obrigatoria para o 

empresario, sempre que o seu preaviso prodúzase polo menos con dous meses de antelación á 

finalización do prazo de duración do contrato. 

 
Dita prórroga quedará condicionada á existencia de consignación orzamentaria axeitada 

e suficiente en cada exercicio orzamentario. 

 
Emprazamento: en cada unha das instalacións definidas no prego técnico ubicadas no 

Concello de Silleda. 

 

CLÁUSULA OITAVA. Acreditación da Aptitude para Contratar 

 
 

Poderán presentar proposicións as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou 

estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar, non estean incursas en prohibicións de 

contratar, e acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica ou profesional. 

 

1. A capacidade de obrar dos empresarios acreditarase: 

 

a) Dos empresarios que foren persoas xurídicas mediante a escritura ou documento 

de constitución, os estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas 

que se regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público 

que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate. 

a´. Dos empresarios que foren persoa físicas mediante fotocopia do Documento 

Nacional de Identidade e acreditación de estar dado de Alta no Imposto de Actividades 
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Económicas no epígrafe correspondente. 

 

b) 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 acordó 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. 

 

c) Dos demais empresarios estranxeiros, con informe da Misión Diplomática 

Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo 

ámbito territorial radique o domicilio da empresa. 

 

2. A proba, por parte dos empresarios, da non concorrencia dalgunha das 

prohibicións para contratar, poderá realizarse mediante testemuño xudicial ou 

certificación administrativa, segundo os casos. 

 

Cando devandito documento non poida ser expedido pola autoridade 

competente, poderá ser substituído por unha declaración responsable outorgada ante 

unha autoridade administrativa, notario público ou organismo profesional cualificado. 

 

3. A solvencia do empresario: 

 

a) A solvencia económico-financeira, xustificarase mediante a acreditación do volumen 

anual de negocios do licitador, referido ao ano de maior volume de negocio do últimos 

tres concluídos. O volumen de negocios mínimo anual exixido será o 75 % do valor 

estimado do contrato. A acreditación levará a cabo mediante as contas aprobadas e 

depositadas no Rexistro Mercantil –ou rexistro oficial correspondente ou, no caso de 

empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil, mediante os libros 

inventarios e contas anuais legalizadas polo Rexistro Mercantil, conforme co disposto no 

artigo 87.1 da LCSP en relación co artigo 11.4.a) do RGLCAP modificado porR.D. 

773/2015. 

 

b) A solvencia técnica xustificarase mediante: 

 

b.1) Indicación do persoal técnico ou unidades técnicas, integradas ou non na empresa, 

das que se dispoña para a execución do contrato, especialmente os encargados do 

control de calidade. 
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b.2) Mostras, descripcións e fotografías dos productos a subministrar, cuxa 

autenticidade poda certificarse a petición da entidade contratante. 

 

CLÁUSULA NOVENA. Presentación de Proposicións e Documentación Administrativa 

 
9.1 Condicións previas 

 
As proposicións dos interesados deberán axustarse aos pregos e documentación que 

rexen a licitación, e a súa presentación supón a aceptación incondicionada polo empresario do 

contido da totalidade das súas cláusulas ou condicións, sen excepción ou reserva algunha. 

 
Cada entidade licitadora non poderá presentar máis dunha proposición, nin subscribir 

ningunha proposta en unión temporal con outros se o fixo individualmente ou figurar en máis 

dunha unión temporal. A infracción destas normas dará lugar á non admisión de tódalas 

propostas por el subscritas. 

 

9.2 Lugar e prazo de presentación de ofertas 

 

Esta licitación non ten carácter electrónico, non se esixe por tanto a presentación de ofertas 

utilizando medios electrónicos, tendo en conta a Disposición Final Sexta da LCSP, sobre 

habilitación normativa en materia de uso de medios electrónicos, e en espera das normas de 

desenvolvemento da Disposición Adicional Décimo sexta, que poidan ser necesarias para facer 

plenamente efectivo o uso de medios electrónicos, informáticos ou telemáticos nos 

procedementos regulados nesta lei, a presentación e apertura das ofertas realizarase da forma 

que se describe a continuación. 

 

As ofertas presentaranse exclusivamente no rexistro do Concello con domicilio na Rúa de 

Trasdeza, 55 – Silleda, en horario de luns a venres de 09:00 ha 14 h, dentro do prazo de 

quince días naturais a partir do día seguinte ao de publicación do anuncio de licitación no Perfil 

de contratante e na Plataforma de Contratación do Sector Público. 

 

Cando a documentación sexa enviada por correo estarase ao disposto no artigo 80.4 RGLCAP 

(EDL 2001/34761). 

 

9.3. Información aos licitadores 

 
Cando sexa preciso solicitar a información adicional ou complementaria a que se refire o 

artigo 138 da LCSP, a Administración contratante deberá facilitala, polo menos, seis días antes 
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de que finalice o prazo fixado para a presentación de ofertas, sempre que dita petición 

preséntese cunha antelación mínima de doce días respecto daquela data. Dita solicitude 

efectuarase ao número de fax ou á dirección de correo electrónico previsto no anuncio de 

licitación. 

 
9.4 Contido das proposicións 

 
As proposicións para tomar parte na licitación presentaranse en dous sobres, asinados 

polo licitador, nos que se fará constar a denominación do arquivo electrónico e a lenda 

<<Proposición para licitar á contratación do servizo de EXPLOTACIÓN DUNHA REDE DE 

CALOR CON BIOMASA EN SILLEDA (PONTEVEDRA)>>. 

 
A denominación dos sobres é a seguinte: 

 
— Sobre «A»: Documentación Administrativa: 

a) Declaración Responsable do licitador. 

b) Certificado de visita ás instalación. 

c) Xustificación empresa mantedora de calefacción 

— Sobre «B»: Proposición Económica e Documentación Cuantificable de Forma 

Automática: 

a) Proposición económica. 

b) Documentos relativos á oferta, distintos do prezo, que se deban 

cuantificar de forma automática. 

 

Os documentos a incluír en cada sobre deberán ser orixinais ou copias autentificadas, 

conforme á Lexislación en vigor. 

 
Dentro de cada sobre, incluiranse os seguintes documentos así como unha relación 

numerada dos mesmos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

9 

SOBRE «A» 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

a) Declaración Responsable do licitador indicativa do cumprimento das condicións 

establecidas legalmente para contratar coa Administración. 

 
A declaración responsable presentarase conforme ao modelo incluído no Anexo I do 

presente prego. 

 
Se varias empresas concorren constituíndo unha unión temporal, cada unha das que a 

compoñen deberá acreditar a súa personalidade, capacidade e solvencia, presentando todas e 

cada unha presentar a correspondente declaración responsable. 

 
b) Certificado de visita ás instalacións indicativa do cumprimento da cláusula 13 do 

prego técnico. 

 
O certificado presentarase conforme ao modelo incluído no Anexo II do presente prego. 

 
c) Xustificación empresa mantedora de calefacción, presentar seguro de RC e 

carnet de mantenedor dalgún traballador. 
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SOBRE «B» 

PROPOSICIÓN ECONÓMICA E DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA 

AUTOMÁTICA. 

 

a) Proposición económica. 

 
Presentarase conforme ao seguinte modelo: 

 

«_________________________, con domicilio a efectos de notificacións en 

_____________, ____________________, núm. ___, con NIF núm. _________, en 

representación da Entidade ___________________, con NIF núm. ___________, decatado do 

expediente para a contratación do servizo de _______________________________________ 

___________________________________________________________________________

por procedemento aberto, anunciado no Perfil de contratante, fago constar que coñezo o Prego 

que serve de base ao contrato e acéptoo integramente, tomando parte da licitación e 

comprometéndome a levar a cabo o obxecto do contrato polo importe de ____________ euros 

anuais, é dicir, ___________ euros co Imposto sobre o Valor Engadido incluído. 

 

 

En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

 

 

Asdo.: _________________.». 

 

 

CUSTOS 
FIXOS 

CF [€/MWh] 
OFERTA LICITADOR 

[€/MWh] 

55,000   

CUSTOS 
VARIABLES 

en función do 
consumo 

mensual (x) 

Consumo mensual (x) 
[MWh] 

CV [€/MWh] 

x ≤ 10 MWh 18,000 

10 MWh < x ≤ 20 MWh 16,000 

20 MWh < x ≤ 30 MWh 14,000 

30 MWh < x ≤ 40 MWh 12,000 

40 MWh < x ≤ 50 MWh 10,000 

x > 50 MWh 8,000 
                      (O prezo ofertado (CF),  non poderá superar o sinalado).  

                      (O prezo unitario deberá  ter tres decimais). 
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OFERTA ECONÓMICA ANUAL EN FUNCIÓN DOS MWh DE ENERXÍA ANUAL SEN 
I.V.E.. 

 

 
SUBESTACIÓNS CONCELLO DE SILLEDA 

 

CONSUMO 
[MWh] 

CF 
[€/MWh] 

CV [€/MWh] 
PV 

[€/MWh] 
TOTAL [€] 

Xaneiro 11,713   16,000      

Febreiro 11,481   16,000      

Marzo 11,385   16,000      

Abril 10,399   16,000      

Maio 9,125   18,000      

Xuño 5,390   18,000      

Xullo 3,763   18,000      

Agosto 4,498   18,000      

Setembro 8,162   18,000      

Outubro 8,905   18,000      

Novembro 10,012   16,000      

Decembro 11,325   16,000      

TOTAL 106,158         

      

 
RESIDENCIA 

 

CONSUMO 
[MWh] 

CF 
[€/MWh] 

CV [€/MWh] 
PV 

[€/MWh] 
TOTAL [€] 

Xaneiro 52,629   8,000      

Febreiro 46,416   10,000      

Marzo 40,272   10,000      

Abril 33,989   12,000      

Maio 33,919   12,000      

Xuño 27,636   14,000      

Xullo 21,423   14,000      

Agosto 21,423   14,000      

Setembro 33,780   16,000      

Outubro 40,063   10,000      

Novembro 46,346   10,000      

Decembro 58,773   8,000      

TOTAL  456,669         
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HOTEL VIA ARGENTUM 

 

CONSUMO 
[MWh] 

CF 
[€/MWh] 

CV [€/MWh] 
PV 

[€/MWh] 
TOTAL [€] 

Xaneiro 97,535   8,000      

Febreiro 92,185   8,000      

Marzo 85,960   8,000      

Abril 81,941   8,000      

Maio 72,952   8,000      

Xuño 44,052   10,000      

Xullo 43,829   10,000      

Agosto 43,928   10,000      

Setembro 47,849   10,000      

Outubro 49,954   10,000      

Novembro 53,645   8,000      

Decembro 97,820   8,000      

TOTAL 811,650         

      

      

  
  

OFERTA LICITADOR 
[€]     

 
 
(Os datos anuais do consumo da rede de calor recollidos no apartado 8.2.2 do Prego Técnico  son estimados, a SOCIEDADE 

non adquire ningún compromiso dun consumo determinado). 

(A oferta do licitador respecto á venta de enerxía anual non poderá superar a sinalada no prego de cláusulas (89 291,18 €).



 

 
 13 

 

b) Documentos relativos á oferta, distintos do prezo, que se deban cuantificar 

de forma automática. 

 

 
 Xustificar a distancia dende a orixe de combustible mediante acordo con 

proveedor de astilla. Incluír acordo no sobre B (se non se inclúe, no criterio 

distancia orixe astilla puntuará 0 puntos). 

 Pegada de carbono, compromiso mediambiental. Incluir no sobre B un plan de 

subministro que garanta un límite máximo de emisións de CO2 anuais tal e como 

se recolle na cláusula 19 do presente prego. 

 Xustificar a ampliación de garantía de caldeiras mediante acordo co fabricante. 

Incluír acordo no sobre B (se non se inclúe, no criterio aumento garantía 

caldeiras puntuará 0 puntos). 
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CLÁUSULA DÉCIMA. Garantía Provisional  

 
Non procede 

 

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Criterios de Adxudicación 

 
Para a valoración das proposicións e a determinación da mellor oferta atenderase a 

unha pluralidade de criterios de adxudicación cuantificables automáticamente en base a: 

 
Subcriterio Puntuación Baremo 

Oferta económica. 
De 0 a 40 

puntos 

Valorarase segundo a seguinte fórmula: 

 

- Pi = Pmax x 
                     

                     
 

 

Pi = Puntuación da oferta i. 

Pmax = Puntuación máxima deste criterio. 

Oi = Oferta i. 

Om = Oferta máxima 

 

Cando existan baixas non temerarias iguais a 

un 10% do tipo de licitación se tomará como 

OM a maior baixa non temeraria, en caso 

contrario OM= Tipo de licitación x 0,9 

Outros criterios/ 

Melloras 

De 0 a 60 

puntos 

Defínense de acordo co recollido na cláusula  

12, do seguinte xeito: 

 

1- Distancia orixe astilla (de 0 a 10 puntos) 

2- Colaboración formación (De 0 a 2 puntos) 

3- Higrómetro (De 0 a 2 puntos) 

4- Plataforma IOT flythings (de 0 a 5  puntos) 

5- Telexestión caldeiras (De 0 a 5 puntos) 

6- Sistema de control (De 0 a 4 puntos) 

7.- Contadores enerxía solar (De 0 a 5 puntos) 

8- Aumento garantía das caldeiras (De 0 a 16  

puntos) 

9- Illamento nave (De 0 a 4 puntos) 

10- Illamento intercambiadores (De 0 a 6 

puntos) 

11- Independizar sala hidráulica da sala de 

caldeiras (De 0 a 1 punto) 
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CLÁUSULA DUODÉCIMA. Admisibilidade de Variantes 

 
Admitiránse as seguintes variantes (melloras): 

MELLORAS (de 0 a 60 puntos) 

MEDIOAMBIENTAIS 

Valoración Descrición Detalle Puntos 

De 0 a 10 
puntos 

Pegada de Carbono: 
Distancia orixe astilla ata a 

nave 

Menor ou igual a 30 km  10 

De 30 a 60 km 5 

Maior ou igual a 60 km  0 

SOCIAIS 

Valoración Descrición Detalle Puntos 

De 0 a 2 puntos Colaboración formación  
Compromiso de formación do persoal 
asignado polo Concello de Silleda 

2 

TÉCNICAS 

Valoración Descrición Detalle Puntos 

De 0 a 2 puntos 

Higrómetro 

Higrómetro para supervisar en cada 
subministro, pola empresa Adxudicataria, a 
humidade do combustible: medidor de 
humidade para insertar en astillas de 
madeira a granel, sonda de penetración 
larga, ampla memoria, contido de auga 
móstrase directamente. Rango de medición: 
contido de auga 10-50%, temperatura 
(punta) -10 ºC …+ 80ºC. Resolución: 
contido de auga (0,5%), temperatura 0,5ºC. 
Precisión na calibración: contido de auga +-
2,5%, temperatura +-1ºC. Profundidade de 
medición: ata 1 m. Compensación 
automática de temperatura: si. Memoria de 
valores de medición: Si, 10.000 valores. 
Alimentación: 60 mA (con luz). Pantalla 
matriz 128x64 mm, iluminada. Tipo de 
proteción: IP40. Rango de temperatura: 
temperatura de almacenamento (unidade): -
20ºC...+60ºC. Alimentación: 4x1,5V AA 
pilas (duración aprox. 900 medicións). 
Desconexión automática: Si, despois de 
aprox. 4 minutos (seleccionable). 
Dimensións: 1155x65x45 mm. Peso: 830 g 
baterías incluidas. Manexo cunha sola man 
ou similar, debidamente homologado e 
calibrado. 

2 

De 0 a 5 puntos 
Plataforma IOT flythings, 
ou equivalente aprobado. 

Integración e exportación automatizada de 
datos de ARENA, modelos de facturación. 

5 

De 0 a 5 puntos Telexestión caldeiras 

Sistema de telexestión de caldeiras, con 
acceso a datos de caldeiras, posibilidade de 
modificación de parámetros de combustión, 
visualización de avarías, modificación de 
estado… 

5 

De 0 a 4 puntos 
Sistema de control: 

integración dos seguintes 
parámetros 

Por razóns de seguridade, detección-
alarma de portas abertas do silo. Cando as 
portas do silo estén abertas, o suelo móvil 
desactivarase. Activándose novamente 
cando se pechen 

1 

Deteción-alarma, inundación suelo móvil e 
dos fosos de transporte de combustible 

1 
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Deteción-alarma tornillo sinfin1 sen astilla 1 

Representación capacidade do silo, 
indicándose os días de autonomía 

1 

De 0 a 5 puntos 
Subministro e instalación 
de contadores de enerxía 

solar 

Determinar o consumo solar en MWh da 
gardería e o pavillón de deportes/campo de 
fútbol integrando o consumo  no sistema de 
control centralizado. 

5 

De 0 a 16 
puntos 

Aumento do prazo de 
garantía das caldeiras 

1 ano 4 

2 anos 8 

3 anos 12 

4 anos 16 

De 0 a 4 puntos Illamiento central térmica 

Boca depósito acumulación 1 

Válvula 3 vías secundario nave 1 

Válvula 3 vías primario caldeira 1 1 

Válvula 3 vías primario caldeira 2 1 

De 0 a 6 puntos 

Intercambiadores das 
subestacións: illamento 

térmico a base de coquilla 
elastomérica de alta 

densidade e terminación 
en aluminio con peche de 

fácil desmontaxe. 

Subestación Gardería 1 

Subestación Vestiarios Piscina 1 

Subestación Piscina 1 

Subestación Pavillón / Campo de Fútbol 1 

Subestación Residencia 1 

Subestación Hotel Via Argentum 1 

De 0 a 1 puntos 
Independizar sala 

hidráulica da sala de 
caldeiras 

Tapar foso (donde vai ubicado o tornillo 
sinfín 1) para independizar a sala de 
caldeiras da sala hidráulica, proteción 
contra incendios 

1 

 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCEIRA. Ofertas anormalmente baixas 

Cando en aplicación dos parámetros establecidos nos criterios de valoración das ofertas, 

algunha delas estea incursa en presunción de anormalidad, concederase aos licitadores 

afectados un prazo de CINCO días para que poidan presentar unha xustificación axeitada das 

circunstancias que lles permiten executar dita oferta nesas condicións, cos criterios que se 

sinalan respecto diso no artigo 149.4 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do 

Sector Público, pola que se transponen 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. 

 
O carácter anormal das ofertas apreciarase en función dos  parámetros definidos na lei 

vixente, máis concretamente no artigo 85 do Regulamento Xeral da Ley de Contatos. 

 
Recibidas as xustificacións, a Mesa solicitará un informe técnico, xeralmente ao 

funcionario que realice o prego de prescricións técnicas, o proxecto ou o estudo económico do 

contrato, ou a todos en conxunto, que analice detalladamente as motivacións que argumente o 

licitador para poder manter a súa oferta. 

 
En todo caso, rexeitaranse as ofertas se se comproba que son anormalmente baixas 

porque vulneran o normativa sobre subcontratación ou non cumpren as obrigacións aplicables 



 

 
 17 

en materia ambiental, social ou laboral, nacional ou internacional, incluíndo o incumprimento 

dos convenios colectivos sectoriais vixentes. 

 
Á vista das xustificacións dos contratistas cuxa oferta sexa clasificada como 

desproporcionada e do informe técnico municipal que as analice, a Mesa de Contratación, 

proporá ao órgano de contratación motivadamente a admisión da oferta ou a súa exclusión. Na 

valoración das ofertas non se incluirán as proposicións declaradas desproporcionadas ou 

anormais até tanto non se seguiu o procedemento establecido no art 149 da Lei 9/2017, de 8 

de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ao ordenamento 

xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 

2014/24/UE, de 26 de febreiro de e, no seu caso, resultase xustificada a viabilidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. Preferencias de Adxudicación en caso de Empates 

 
Cando tras efectuar a ponderación de todos os criterios de valoración establecidos, 

prodúzase un empate na puntuación outorgada a dúas ou máis ofertas, utilizaranse os criterios 

recollidos no artigo 147.2 da LCSP. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. 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 Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen 

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 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 establécense. 

 
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, pola que se 

transponen 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, estará presidida por un 

membro da Corporación ou un funcionario da mesma, e formarán parte dela, como vogais, o 

Secretario ou, no seu caso, o titular do órgano que teña atribuída a función de asesoramento 

xurídico, e o Interventor, ou, no seu caso, o titular do órgano que teña atribuídas a función de 

control económico-orzamentario, 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 
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poderán supor máis dun terzo do total de membros da mesma. Actuará como Secretario un 

funcionario da Corporación. 

 
A súa composición publicarase a través do perfil de contratante ao publicar o anuncio de 

licitación ou ben se fará pública con carácter previo á súa constitución a través dun Anuncio 

específico no citado perfil.  

 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. Apertura de Proposicións 

 
A Mesa de Contratación constituirase o SEGUNDO día hábil tras a finalización do prazo de 

presentación das proposicións, ás 11:00 horas. 

 
A mesa de contratación procederá á apertura do Sobre «A» e cualificará a 

documentación administrativa contida nos mesmos. 

 
Tras a lectura das proposicións, e previa exclusión das ofertas que non cumpran os 

requirimentos, a Mesa procederá á avaliación e clasificación das ofertas coa apertura do sobre 

B, que contén a proposición económica e documentación cuantificable de forma automática. 

 

Á vista do resultado, 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 debidamente constituída, que o asinante da proposición ten poder bastante para formular 

a oferta, ostenta a solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso a clasificación 

correspondente 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. 

 

CLÁUSULA DECIMOSÉTIMA. Adxudicación do Contrato 

 
Nun prazo de cinco días dende 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMO OITAVA. Formalización do Contrato 

 
O contrato perfeccionarase coa súa formalización. 

 

A formalización do contrato efectuarase mediante a firma de acpetación polo contratista 

da resolución de adxudicación  

 

A formalización do contrato en documento administrativo efectuarase non máis tarde do 

quince días hábiles seguintes a aquel en que se realice a notificación da adxudicación aos 

licitadores e candidatos; constituíndo devandito documento título suficiente para acceder a 

calquera rexistro público. 

 
O contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública, correndo do 

seu cargo os correspondentes gastos. 

 

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 penalidad, que se fará efectivo en primeiro lugar contra a garantía 

definitiva, se se constituiu. 

 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. Condicións Especiais de Execución do Contrato 

 
Establécense as seguintes condicións especiais de execución do contrato, de acordo co 

establecido no artigo 202 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público: 

 

Tipo especial 

Consideracións de tipo ambiental, PUNTUABLES NO 

PRESENTE PREGO a partir da distancia existente dende a súa orixe  

ata a central térmica 

 

Descrición 

 

A maiores, nesta oferta deberá incluírse no sobre B, ademais do  

compromiso de abastecemento, un plan de subministro que garantirá  

un límite máximo de emisións de CO2 anuais asociadas ó transporte  

do subministro da biomasa dende o seu orixe forestal ata a central  

térmica da rede de calor, considerando os indicadores incluídos no  

ANEXO III do presente prego. Para elo, multiplicará o factor de  

emisión específico (tCO2/1.000 km e t biomasa) do transporte utilizado  

polas toneladas de biomasa transportadas durante o ano e os 

quilómetros percorridos ese año. 
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CLÁUSULA VIXÉSIMA. Dereitos e Obrigacións das Partes 

 
20.1 Abonos ao contratista. 

 
Para o aboamento o contratista presentará tres facturas diferenciadas para cada unha 

das tres entidades titulares das distintas subestacións, é dicir, se facturará separadamente ao 

Concello de Silleda, ao Hotel Vía Arxentum e a Residencia da Terceira Idade atendendo aos 

seus respectivos consumos, e cada unha das entidades aboará a facutración que lle 

corresponda. Os prazos de pago e criterios de aboamento de intereses serán os mesmos para 

as tres entidades. 

 

As facturas remitidas ao Concello de Silleda se regulan do seguinte xeito: 

 

O pago do traballo ou servizo efectuarase á realización do mesmo previa presentación 

de factura debidamente conformada, e Acta de Recepción cando cumpra. 

 
Na factura incluiranse, ademais dos datos e requisitos establecidos no Real Decreto 

1619/2012, de 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as 

obrigacións de facturación, os seguintes extremos previstos no apartado segundo da 

Disposición adicional trixésimo segunda da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do 

Sector Público, así como na normativa sobre facturación electrónica: 

 
a) Que o órgano de contratación é __________________. 

b) Que o órgano administrativo con competencias en materia de contabilidade pública é 

____________________________. 

c) Que o destinatario é ____________________. 

d) Que o código DIR3 é ____________________. 

e) Que a oficina contable é  _________________. 

f) Que o órgano xestor é  ___________________. 

g) Que a unidade tramitadora é  ______________. 

 
A factura deberá presentarse en formato electrónico nos supostos que fixa a Lei 

25/2013, de 27 de decembro, de Impulso á Factura Electrónica e Creación do Rexistro 

Contable de Facturas do Sector Público, nestes casos a presentación da factura no Punto Xeral 

de Acceso equivale á presentación nun rexistro administrativo. 

 
De acordo co establecido no artigo 198 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos 

do Sector Público, a Administración terá obrigación de abonar o prezo dentro do trinta días 
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seguintes á data de aprobación das certificacións de obras, sen prexuízo do establecido no no 

apartado 4 do artigo 210, e se se demorase, deberá abonar ao contratista, a partir do 

cumprimento de devandito prazo de trinta días os intereses de demora e a indemnización 

polos custos de cobro nos termos previstos en a Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se 

establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. 

 
Para que haxa lugar ao comezo do cómputo de prazo para o deveño de intereses, o 

contratista deberá cumprir a obrigación de presentar a factura ante o rexistro administrativo 

correspondente nos termos establecidos na normativa vixente sobre factura electrónica, en 

tempo e forma, no prazo de trinta días desde a data de entrega efectiva das mercadorías ou a 

prestación do servizo. 

 

Por outra banda, a Administración deberá aprobar os documentos que acrediten a 

conformidade co disposto no contrato dos servizos prestados, dentro do trinta días seguintes á 

prestación do servizo. 

 

20.2 Obrigacións laborais, sociais e de trasparencia. 

 

O contratista está obrigado ao cumprimento da normativa vixente en materia laboral e 

de seguridade social. Así mesmo, está obrigado ao cumprimento do Real Decreto Lexislativo 

1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral de dereitos das 

persoas con discapacidade e da súa inclusión social, da Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para a igualdade efectiva de mulleres e homes, da Lei 31/1995, sobre Prevención de Riscos 

Laborais, e do Regulamento dos Servizos de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, 

de 17 de xaneiro, así como das normas que se promulguen durante a execución do contrato. 

 

A empresa contratista está obrigada a cumprir durante todo o período de execución do 

contrato as normas e condicións fixadas no convenio colectivo de aplicación, aínda que en todo 

caso, o adxudicatario estará obrigado a cumprir as condicións salariais dos traballadores 

conforme ao Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 

 

Así mesmo, de conformidade co establecido no artigo 4 da Lei 19/2013, de 9 de 

decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno, o adxudicatario do contrato 

está obrigado a fornecer á Administración, previo requirimento, toda a información necesaria 

para o cumprimento das obrigacións previstas na citada norma, así como naquelas normas que 

se diten no ámbito municipal. 

 

 

https://www.espublico.com/bd/getnormaclave/l3-2004


 

 
 22 

20.3 Obrigacións esenciais que poden ser causa de resolución do contrato.  

 
Terán a condición de obrigacións esenciais de execución do contrato, as seguintes: 

 
a. O cumprimento da proposta do adxudicatario en todo aquilo que sexa obxecto de 

valoración de acordo cos criterios de adxudicación establecidos para o contrato. 

 
b. As obrigacións establecidas no presente prego de cláusulas administrativas 

particulares en relación coa subcontratación. 

 
c. As obrigacións establecidas no presente prego de cláusulas administrativas 

particulares en relación coa adscrición de medios persoais e materiais á execución do 

contrato. 

 
d. O cumprimento estrito das medidas de seguridade e saúde previstas na normativa 

vixente e no plan de seguridade e saúde. 

 
e. O pago dos salarios aos traballadores e a súa retención de IRPF, así como o abono 

puntual das cotas correspondentes á Seguridade Social. 

 
Para controlar o cumprimento destas obrigacións contractuais esenciais, o adxudicatario 

debe presentar trimestralmente ante a unidade administrativa que tramitou o contrato, a 

seguinte información: 

 
— Os documentos xustificativos dos pagos salariais e á Seguridade Social, así como dos 

realizados aos subcontratistas. 

— Informe especificativo das actuacións que realiza para o cumprimento das súas 

obrigacións en materia de seguridade e saúde laboral, indicando as incidencias que se 

produciron respecto diso en cada trimestre. 

 
O responsable municipal do contrato elaborará un informe sobre o cumprimento de 

devandita xustificación. Nese informe farase tamén expresa referencia ao cumprimento das 

obrigacións indicadas nesta cláusula en relación co persoal que xestiona o contrato. 

 
Sen devandito informe favorable non se dará curso ao pago da factura correspondente 

e iniciarase de inmediato un expediente de penalización ou de resolución do contrato, segundo 

proceda. 
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20.4 Prazo de garantía. 

 
O obxecto da explotación quedará suxeito a un prazo de garantía de UN ANO, a contar 

desde a data de recepción, prazo durante o cal a Administración poderá comprobar que a 

venda de enerxía, o subministro de combustible, o seguimento, as labores operativas e o 

mantemento realizados axústanse ás prescricións establecidas para a súa execución e 

cumprimento e ao estipulado no presente Prego e no de Prescricións Técnicas. Transcorrido o 

prazo de garantía sen que se formularon reparos, quedará extinguida a responsabilidade do 

contratista. 

 

Se durante o prazo de garantía acreditásese á existencia de vicios ou defectos nos 

traballos efectuados o órgano de contratación terá dereito a reclamar ao contratista a emenda 

dos mesmos. 

 

20.5 Gastos exixibles ao contratista. 

 
Son de conta do Contratista os gastos do anuncio ou anuncios de licitación e 

adxudicación, no seu caso, da formalización do contrato, así como calquera outros que 

resulten de aplicación (carteis, placas preceptivas, etc) segundo as disposicións vixentes na 

forma e contía que estas sinalen.  

 
20.6 Obrigacións relativas á xestión de permisos, licenzas e autorizacións.  

 
O contratista estará obrigado, salvo que o órgano de contratación decida xestionalo en 

por si e así llo faga saber de forma expresa, a xestionar os permisos, licenzas e autorizacións 

establecidas nas ordenanzas municipais e nas normas de calquera outro organismo público ou 

privado que sexan necesarias para o inicio, execución e entrega da subministración, solicitando 

da Administración os documentos que para iso sexan necesarios.  

 

CLÁUSULA VIXÉSIMO PRIMEIRA. Subcontratación 

 

Autorízase a subcontratación parcial das prestacións accesorias 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 subcontratación deberá realizarse cumprindo os requisitos básicos seguintes: 

 
a) Comunicación previa e por escrito ao Concello do adxudicatario dos datos seguintes 

en relación con cada subcontrato que pretenda realizar: 
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-Identificación do subcontratista, cos seus datos de personalidade, capacidade e 

solvencia. 

-Identificación das partes do contrato a realizar polo subcontratista. 

-Importe das prestacións a subcontratar. 

 
b) 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. 

 

c) 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. 

 
d) O contratista deberá informar aos representantes dos traballadores da 

subcontratación, de acordo coa lexislación laboral. 

 
e) 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. 

 
f) O contratista deberá abonar aos subcontratistas o prezo pactado polas prestacións 

que realicen como mínimo nos prazos previstos en a 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. 

 

CLÁUSULA VIXÉSIMO SEGUNDA. Modificacións Contractuais Previstas 

 
O artigo 204.2 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público 

recolle: ―En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la naturaleza global del 

contrato inicial. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los 

suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de 

https://www.espublico.com/bd/getnormaclave/l3-2004
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contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya 

alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual‖.  

 

No presente caso, poderá modificarse o contrato únicamente ante un hipotético 

incremento do número de subestaciones conectadas á rede de calor. Dita modificación 

determinaríase segundo os cálculos que constan no prego de prescripcións técnicas e 

atendendo ás características técnicas das instalacións que se pretenderán conectar. 

 

CLÁUSULA VIXÉSIMO TERCEIRA. 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 fehacientemente 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.  

 

CLÁUSULA VIXÉSIMO CUARTA. Cesión do Contrato [No seu caso] 

 
O contrato poderá ser obxecto de cesión cos límites e requisitos do artigo 214 da Lei 

9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público: 

 
a) Que o órgano de contratación autorice, de forma previa e expresa, a cesión.  

b) Que o cedente teña executado polo menos un 20 por 100 do importe do contrato  

c) Que o cesionario teña capacidade para contratar coa Administración e a solvencia 

que resulte exixible en función da fase de execución do contrato, debendo estar 

debidamente clasificado se tal requisito foi esixido ao cedente, e non estar incurso 

nunha causa de prohibición de contratar. 

d) Que a cesión se formalice, entre o adxudicatario e o cesionario, en escritura pública. 
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CLÁUSULA VIXÉSIMO QUINTA. Penalidades por Incumprimento 

 
25.1 Penalidades por demora. 

 
O adxudicatario queda obrigado ao cumprimento do prazo de execución do contrato e 

dos prazos parciais fixados polo órgano de contratación 

 
Cando o contratista, por causas imputables ao mesmo, houber incorrido en demora 

respecto ao cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar indistintamente pola 

resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias previstas no artigo 193.3 

LCSP: de 0,60 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato, IVE excluído.] 

 
Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% 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. 

 
Cando o contratista, por causas imputables ao mesmo, houber incumprido a execución 

parcial das prestacións definidas no contrato, a Administración poderá optar, indistintamente, 

pola súa resolución ou pola imposición das penalidades establecidas anteriormente. 

 
25.2 Penalidades por incumprimento ou cumprimento defectuoso da 

prestación. 

 
Considéranse moi grave os incumprimentos por parte do adxudicatario de calquera das 

condicións especiais de execución establecida na cláusula 20 deste prego de cláusulas 

particulares. 

 
Estes incumprimentos serán causa de resolución do contrato, salvo que se considere 

que a actuación é illada e susceptible de reconducción, e que a resolución do contrato non 

resulta conveniente para o interese do servizo en cuestión, nese caso substituirase pola 

penalización correspondente. 

 
Estes incumprimentos contractuais moi graves levarán a imposición das penalidades 

coercitivas de 10% do prezo de adxudicación IVE excluído, por cada infracción e/ou día de 

incumprimento de prazos en función de gravidade, reincidencia e mala fe na comisión da 

infracción. 
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O incumprimento por parte do contratista das obrigacións establecidas na cláusula 21 

en materia de subcontratación, levará unha penalización do 30% do importe do subcontratado, 

sendo a súa reiteración causa de resolución do contrato. 

 
O incumprimento por parte do adxudicatario de calquera outra das súas obrigacións 

contractuais ou o seu cumprimento defectuoso, levará igualmente unha multa coercitiva de 

entre o 10%  e o 40 % do prezo do contrato, en función do seu maior ou menor gravidade e 

reincidencia. 

 
As penalizacións que se impoñan ao adxudicatario son independentes da obrigación do 

contratista de indemnizar polos danos e prexuízos que o seu incumprimento ocasione ao 

Concello ou a terceiros con dereito a repetir contra o Concello. 

 
No caso de incumprimentos por parte do adxudicatario de aspectos da súa oferta, a 

indemnización que se esixirá ao contratista incorporará a diferenza que no seu caso exista 

entre a súa oferta e a de o seguinte contratista ao que se adxudicou o contrato sen ter en 

conta o criterio que non cumpriu o adxudicatario. 

 
25.3 Penalidades por paradas imputables ó adxudicatario. 

 

Durante a vixencia do contrato, o adxudicatrio estará obrigado a ofrecer o servizo de 

auga quente sanitaria (AQS) e calefacción a través da Rede de Calor, tal e como se establece 

nos seguintes termos:  

 

 O adxudicatrio garantirá a través da conexión a Rede de Calor do 95 % da 

enerxía total consumida en cada subestación durante todo o ano durante a 

vixenxia do contrato. 

 A efectos de comprobación da porcentaxe de calor subministrada en cada 

subestación respecto ó consumo enerxético total de cada instalación: 

% enerxía consumida anual Rede de Calor = 
                            

                                        
 x 100 

 A enerxía solar consumida non se computará.  

Se non se cumpre a porcentaxe definida no presente prego por causas imputables ó 

adxudicatario, se lle penalizará pagando (según corresponda) o gas, propano, gasóleo, etc. 

consumido a maiores en cada subestación. 

 

25.4 Imposición de penalidades. 
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Para a imposición destas penalizacións e indemnizacións por incumprimentos 

contractuais seguirase un expediente contraditorio sumario, no que se concederá ao 

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, polo Sr. Alcalde ou Concelleiro en quen delegue, 

resolución que porá 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. No entanto, se se estima 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 á marcha da execución do contrato 

que beneficiala, poderá iniciarse devandito 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 

abonar ao contratista. Se xa non existisen cantidades pendentes de pago, poderanse facer 

efectivas contra a garantía definitiva e se esta non alcanzase o montante da penalización, 

poderase reclamar pola vía administrativa de prema por considerarse ingreso de dereito 

público. 

 

CLÁUSULA VIXÉSIMO SEXTA. Resolución do Contrato 

 
A resolución do contrato terá lugar nos supostos que se sinalan neste Prego e nos 

fixados nos artigos 211 e 245 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector 

Público, e acordarase polo órgano de contratación, de oficio ou a instancia do contratista. 

 
Ademais o contrato poderá ser resolto polo órgano de contratación cando se produzan 

incumprimento do prazo total ou dos prazos parciais fixados para  a execución do contrato que 

faga presumiblemente razoable a imposibilidade de cumprir o prazo total, sempre que o 

órgano de contratación non opte pola imposición das penalidades de conformidade coa cláusula 

29.  

 
Así mesmo serán causas de resolución do contrato ao amparo do artigo 211 f) da Lei 

9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público as establecidas como obrigacións 

esenciais polo órgano de contratación. 
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CLÁUSULA VIXÉSIMO SÉPTIMA. Responsable do Contrato 

 

No acordo de adxudicación do contrato designarase un técnico municipal responsable da 

execución do contrato, coas funcións que se prevén no artigo 62 da Lei 9/2017, de 8 de 

novembro, de Contratos do Sector Público, e en concreto as seguintes: 

 

 Realizar o seguimento material da execución do contrato, para constatar que o 

contratista cumpre as súas obrigacións de execución nos termos acordados no 

contrato. 

 Verificar o efectivo cumprimento das obrigacións do adxudicatario en materia 

social, fiscal e ambiental, e en relación cos subcontratistas se os houbese, así 

como o cumprimento das obrigacións establecidas no contrato supoñan a achega 

de documentación ou a realización de trámites de tipo administrativo. 

 Promover as reunións que resulten necesarias ao obxecto de solucionar calquera 

incidente que xurda na execución do obxecto do contrato, sen prexuízo da súa 

resolución polo órgano de contratación polo procedemento contraditorio que 

establece o artigo 97 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das 

Administracións Públicas. 

 Dar ao contratista as instrucións oportunas para asegurar o efectivo 

cumprimento do contrato nos termos pactados, que serán inmediatamente 

executivas en canto poidan afectar á seguridade das persoas ou cando a demora 

na súa aplicación poida implicar que deveñan inútiles posteriormente en función 

do desenvolvemento da execución do contrato; nos demais casos, e en caso de 

mostrar a súa desconformidade o adxudicatario, resolverá sobre a medida a 

adoptar o órgano de contratación, sen prexuízo das posibles indemnizacións que 

poidan proceder. 

 Propor a imposición de penalidades por incumprimentos contractuais. 

 Informar nos expedientes de reclamación de danos e prexuízos que suscite a 

execución do contrato. 

 

CLÁUSULA VIXÉSIMO OITAVA. Unidade encargada do seguimento e execución 

 

De conformidade co disposto no artigo 62.1 da LCSP, a unidade encargada do 

seguimento e execución ordinaria do contrato será o departamento de Secretaría previos 

informes do encargado de Obras e Servizos. 
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CLÁUSULA VIXÉSIMO NOVENA. Confidencialidade e tratamento de datos 

 
29.1 Confidencialidade 

 
A empresa adxudicataria (como encargada do tratamento de datos) e o seu persoal en 

cumprimento dos principios de integridade e confidencialidade deben tratar os datos persoais 

aos que teñan acceso de forma que garantan unha seguridade axeitada incluída a protección 

contra o tratamento non autorizado ou ilícito e contra a súa perda, destrución ou dano 

accidental, mediante a aplicación de medidas técnicas ou organizativas apropiadas de 

conformidade co establecido na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal e no 

Regulamento 2016/679 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento 

de datos persoais e á libre circulación destes datos (Regulamento xeral de protección de 

datos). 

 

NOTA: No caso de que para a realización do obxecto do contrato requírase o acceso e tratamento 

de datos e información de carácter persoal, recomendamos celebrar un contrato de encarga que 

vincule ao encargado (contratista) respecto do responsable (Concello en representación da 

SOCIEDADE) e estableza o obxecto, a duración, a natureza e a finalidade do tratamento, o tipo de 

datos persoais e categorías de interesados e as obrigacións e dereitos do responsable; en 

cumprimento do establecido no artigo 28 do Regulamento xeral de Protección de datos] 

 
Esta obrigación é complementaria dos deberes de segredo profesional e subsistirá aínda 

que finalice o contrato co responsable do tratamento dos datos (Concello). 

 
29.2 Tratamento de Datos 

 
En cumprimento do disposto na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 

e no Regulamento xeral de protección de datos, os licitadores quedan informados de que os 

datos de carácter persoais que, no seu caso, sexan recollidos a través da presentación da súa 

oferta e demais documentación necesaria para proceder á contratación serán tratados por este 

Concello coa finalidade de garantir o axeitado mantemento, cumprimento e control do 

desenvolvemento do contrato. 

  

CLÁUSULA TRIXÉSIMO. Réxime Xurídico do Contrato 

 
Este contrato ten carácter administrativo e a súa preparación, adxudicación, efectos e 

extinción rexerase polo establecido neste Prego, e para o non previsto nel, será de aplicación a 

Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen 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, o Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se 
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desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, e o 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de 

Contratos das Administracións Públicas e estea vixente tras a entrada en vigor do Real Decreto 

817/2009; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na 

súa falta, as normas de dereito privado. 

 
A Orde Xurisdiccional Contencioso-Administrativo será o competente para resolver as 

controversias que xurdan entre as partes no presente contrato de conformidade co disposto no 

artigo 27.1 Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. 

 

 

En Silleda, a 27 de Febreiro de 2019 

 

 

Asdo, Manuel Cuíña Fernández 

ALCALDE 
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

_________________________, con domicilio a efectos de notificacións en 

_____________, ____________________, núm. ___, con NIF núm. _________, en 

representación da Entidade ___________________, con NIF núm. ___________, a efectos 

da súa participación na licitación ________________________________, ante 

________________________ 

 

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE: 

 

PRIMEIRO. Que se dispón a participar na contratación do servizo de 

__________________________________________________________________. 

 

SEGUNDO. 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 transponen 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 servizos, en concreto: 

 

 Que posúe personalidade xurídica e, no seu caso, representación. 

 

 Que, no seu caso, está debidamente clasificada a empresa ou que conta cos requisitos 

de solvencia económica, financeira e técnica ou profesional. 

 

 Que non está incurso nunha prohibición para contratar das recollidas no artigo 71 da Lei 

9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público e áchase ao corrente do 

cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa Seguridade Social impostas polas 

disposicións vixentes. 

 
 Que se somete á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de calquera orde, para 

todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con 

renuncia, no seu caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que puidese corresponder ao 

licitador. [Só en caso de empresas estranxeiras]. 

 
 Que a dirección de correo electrónico en que efectuar notificacións é 

___________________________________. 
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TERCEIRO. Que 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. 

 

E para que conste, asino a presente declaración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 34 

 

ANEXO II: CERTIFICADO VISITA INSTALACIÓNS 

 

CERTIFICADO VISITA INSTALACIÓNS INCLUIDAS NO PROCEDEMENTO DE 

CONTRATACION DA EXPLOTACIÓN DUNHA REDE DE CALOR CON BIOMASA EN SILLEDA 

(PONTEVEDRA). 

 

Don/a ___________________________________________, con DNI ____________ 

e en representación da empresa __________________________, con NIF ____________, 

realizou a visita ás instalacións incluídas no procedemento de contratación DA EXPLOTACIÓN 

DUNHA REDE DE CALOR CON BIOMASA EN SILLEDA (PONTEVEDRA)>>. 

 

En SILLEDA, a __ de ________ de 2019. 

 

 

Asdo, TÉCNICO MUNICIPAL 
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ANEXO III: CONSIDERACIÓNS DE TIPO AMBIENTAL 

 

Factores de emisión específicos obtidos do Greenhouse Gas Protocol tool for mobile combustion 

(2008, Versión 2.2) do World Resources Institute: 

 
Tipo de transporte Factor de Emisión (tCO2/1.000 km e t 

biomasa) 

Camión lixeiro (<1.305 kg) – Gasolina 1  

Camión lixeiro (1.305 - 1.740 kg) – Gasolina  0,821  

Camión lixeiro (1.740 – 3.500 kg) – Gasolina  0,497  

Camión lixeiro (<1.305 kg) – Diésel  0,950  

Camión lixeiro (1.305 - 1.740 kg) – Diésel  0,875  

Camión lixeiro (1.740 – 3.500 kg) – Diésel  0,523  

Camión lixeiro (≤ 3.500 kg) – GLP (gas licuado do petróleo) ou GNC (gas 
natural comprimido)  

0,618  

Camión ríxido (3.500 - 7.500 kg) – Todos os combustibles  0,660  

Camión ríxido (7.500 – 17.000 kg) – Todos os combustibles  0,413  

Camión ríxido (> 17.000 kg) – Todos os combustibles  0,201  

Camión articulado (3.500 - 33.000 kg) – Todos os combustibles  0,153  

Camión articulado (> 33.000 kg) – Todos os combustibles  0,087  

Tren 0,029  

 
Toneladas estimadas: 616 toneladas astilla / ano 
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