TITULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CAPITULO I.- RÉXIME XURÍDICO
CLÁUSULA 1. OBXECTO DO CONTRATO
1.1. O obxecto do contrato é o subministro de combustible con destino aos vehículos e
maquinaria do Concello de Silleda, na medida das necesidades que a Corporación demande e
de conformidade co contido do Prego de Prescripciones Técnicas Particulares así como os
factores de todo orde a ter en conta.
1.2. Debido ás peculiaridades do subministro, segundo se establece no Prego de
Prescripciones Técnicas Particulares, o mesmo non é susceptible de dividilo en lotes, dado que
se trata dun subministro de de carburantes en estación de servizo, na que a parte máis
representativa do contrato é o gasóleo,non se considera oportuno proceder a división por
lotes de tipo de combustible ou vehículos, dado que o obxecto é o de centralizar o servizo, non
de dispersarlo.

CLÁUSULA 2. CODIFICACIÓN DO OBXECTO DO CONTRATO
2.1. O código que corresponde ao contrato é o seguinte:
- Nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV): 09100000-Combustibles.

CLÁUSULA 3. NECESIDADE ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE O CONTRATO
3.1. A necesidade de subministrar combustible para o funcionamento dos diferentes vehículos
dos servizos dependentes do Concello, xustifícase a idoneidade de realizar a contratación con
empresas comercializadoras acorde coa regulación sectorial do mercado de hidrocarburos,
atendendo aos principios establecidos no Preego de Prescripciones Técnicas Particulares.
CLÁUSULA 4. RÉXIME XURÍDICO DO CONTRATO
4.1. Este contrato ten carácter administrativo e a súa preparación, adxudicación, efectos e
extinción rexerase polo establecido neste prego e no de o correspondente de prescripciones
técnicas particulares, e para o non previsto neles será de aplicación a Lei 9/2017, de 8 de
novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ao ordenamiento xurídico
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PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A CONTRATACIÓN DO
SUBMINISTRO DE COMBUSTIBLES A VEHÍCULOS (E MAQUINARIA) DO PARQUE MÓBIL DO
CONCELLO DE SILLEDA

español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26
de febreiro de 2014 (en diante, LCSP), o 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 (en
diante, RD 817/2009), e o Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o
Reglamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas e estea vixente trala
entrada en vigor do Real Decreto 817/2009 (RGLCAP); supletoriamente aplicaranse as
restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito privado.
4.2. As partes quedan sometidas expresamente ao establecido neste pliego e no seu
correspondente de prescripciones técnicas particulares. Ambos pliegos teñen carácter
contractual xunto coa oferta do adjudicatario, polo que deberán ser asinados, en proba de
conformidad polo adjudicatario, no mesmo acto de formalización do contrato.
4.3. En todo caso, as normas legais e reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación
en todo o que non se opoña á LCSP.

CLÁUSULA 5. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN E RESPONSABLE DO CONTRATO
5.1. Órgano de contratación: De conformidade co art. 61 LCSP, a representación das entidades
do sector público en materia contractual corresponde aos órganos de contratación,
unipersonais ou colexiados que, en virtude de norma legal ou reglamentaria ou disposición
estatutaria, teñan atribuída a facultade de celebrar contratos no seu nome.
A disposición adicional segunda da LCSP dispón que as competencias do órgano de
contratación exerceranse pola Alcaldía cando o seu valor estimado non supere o 10 por cento
dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso, a cuantía de seis millóns de euros,
incluídos os de carácter plurianual cando a súa duración non sexa superior a catro anos,
eventuales prórrogas incluídas sempre que o importe acumulado de todas os seus anualidades
non supere nin a porcentaxe indicada, referido a losrecursos ordinarios do orzamento do
primeiro exercicio, nin a cuantía sinalada.

Ao responsable do contrato que designe o órgano de contratación correspóndelle, de acordo
co disposto no art. 62.1 LCSP, supervisar o seu execución e adoptar as decisións e dictar as
instrucións necesarias co fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada, dentro
do ámbito de facultades que o órgano de contratación atribúalle. O Responsable do contrato
exercerá as súas funcións sen prexuízo da unidade encargada do seguimiento e ejecución
ordinario do contrato que figure no Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Ademais, son funcións do responsable do contrato:
a) Interpretar o Prego de Prescripciones Técnicas Particulares e demais condicións
técnicas establecidas no contrato ou en disposicións oficiais.
b) Esixir a existencia dos medios e organización necesarios para a prestación dos
servizos en cada unha das súas fases.
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5.2. Responsable do contrato:

c) Dar as ordes oportunas para lograr os obxectivos do contrato.
d) Propoñer as modificacións que conveña introducir para o bo desenvolvemento do
contrato.
e) Tramitar cantas incidencias xurdan durante o desenvolvemento do contrato.
f) Convocar cantas reunións estime pertinentes para o bo desenvolvemento dos
servizos e o seu supervisión, á que estará obrigada a asistir a representación da
empresa adxudicataria, asistida daqueles facultativos, técnicos, letrados ou
especialistas da mesma que teñan algunha intervención na ejecución do servizo.
A Administración ten a facultade de inspeccionar e de ser informada do proceso de
fabricación ou elaboración do produto que haxa de ser entregado como consecuencia
do contrato, podendo ordenar ou realizar por si mesma análise, ensaios e probas dos
materiais que se vaian a empregar, establecersistemas de control de calidade e dictar
cantas disposicións estime oportunas para o estrito cumprimento do convido.
CLÁUSULA 6. PERFIL DO CONTRATANTE
6.1. O Concello de Silleda ten aloxado o seu perfil de contratante na páxina web da
Plataforma de Contratación do Estado (https://contrataciondelestado.é), que conta co
dispositivo que permite acreditar fehacientemente o momento de inicio da difusión
pública da información que se inclúe no mesmo, ao amparo do art. 347 LCSP.
CAPITULO II- DO CONTRATO
CLÁUSULA 7. PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN

CLÁUSULA 8. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO
8.1. O valor estimado do contrato é de 71.074,38 euros, IVA a parte (que sería
14.925,61 €, tomando como periodo de execución un ano e a posibilidade dunha
prórroga por igual periodo.
8.2. O valor estimado do contrato se calcula tendo en conta os parámetros sinalados
no art. 101 LCSP, é dicir, o importe total do contrato, sen incluír o Imposto sobre o
Valor Engadido, así como calquera forma de eventual prórroga do contrato e a
totalidade das modificacións ao alza previstas no PPT.
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7.1. O presuposto base de licitación é de 43.000 euros/ano, taxas e impostos incluídos.
7.2. O seu cálculo, de conformidad coa Memoria económica do contrato, debe ser
elaborado de acordo co disposto no art. 100 LCSP.

CLÁUSULA 9. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
9.1. A execución do subministro está amparada polos créditos que se indican a
continuación: 151-22103 e 161-22103

10.1. De acordo co art. 301 LCSP o contratista terá dereito ao abono do subministro
efectivamente realizado, de acordo co prezo convido. O abono do prezo por parte da
Administración farase unha vez que o subministro se realice de conformidade,
mediante pagos periódicos mensuales vencidos, en base á factura presentada polo
contratista e conformada polo responsable do servizo e o Concelleiro delegado de
Facenda, debendo acreditarse pola devandita unidade a conformidade co subministro
prestado.
10.2. A facturación realizarase de acordo coa Ley 25/2013 de 27 de decembro de
Impulso da factura electrónica.
10.3. As facturas serán orixinais e axustaranse ao establecido no Real Decreto
1619/2012 de 30 de novembro polo que se aproba o Reglamento polo que se regulan
as OBRIGAS de facturación, debendo contender os datos que se relacionan no art. 6 de
devandito Real Decreto. A estes efectos, de conformidade co apartado dous da
disposición adicional trixésima segunda da LCSP, o contratista deberá facer constar en
cada factura presentada os seguintes extremos:
a) Que o órgano de contratación é a Alcaldía.
b) Que o órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública é
a Alcaldía.
c) Que o destinatario é o Concello de Silleda.
10.4. As facturas de importe superior a 5.000,01 euros deberán ser electrónicas e
presentaranse na Plataforma FACe-Punto Xeral de entrada de Facturas Electrónicas.
10.5. As facturas cuxo importe sexa de ata 5.000 euros deberán ser presentadas por
Sede electrónica do Concello de Silleda.
10.6. O pago do prezo realizarase de acordo co disposto no art. 198 LCSP e demais
normativa de aplicación.
10.7. Presentarase mensualmente dúas facturas, segundo o seguinte:
1.- Factura de conmbustibles para os vehículos adscritos ao servicio de augas
2.- Factura de combustible para o resto dos servizos
CLÁUSULA 11. PREZOS E REVISIÓN
11.1. Os prezos calcularanse na forma establecida na cláusula 6 do Prego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
CLÁUSULA 12. PRAZO DE EXECUCIÓN
12.1. O contrato terá unha duración inicial de un ano a contar desde o día seguinte ao
que se formalice en documento administrativo a adxudicación.
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CLÁUSULA 10. FORMA DE PAGO

12.2. O órgano de contratación do Concello, antes da finalización da duración inicial do
contrato poderá acordar a súa prórroga de mutuo acordo e por novo periodo dun ano,
sen que a duración total do contrato, incluída a prórroga, poida exceder de dous anos.

CAPITULO III. DO LICITADOR
CLÁUSULA 13. O CONTRATISTA. CAPACIDADE
13.1. 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.
13.2. A capacidade de obrar e a non concurrencia de prohibicións de contratar
acreditarase mediante a inscripción no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas
Clasificadas do Sector Público.
A inscripción no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector
Público acredita, a tenor do reflectido nel 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, clasificación e demais circunstancias inscritas, así
como a concurrencia ou non concurrencia das prohibicións de contratar que deban
constar no mesmo.

13.4. De acordo co disposto na lexislación vigente, neste contrato non se esixe
clasificación do contratista.

CLÁUSULA 14. SOLVENCIA
14.1. A solvencia económica e financeira do empresario deberá acreditarse polos
medios seguintes:
a) xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos
profesionais por importe igual ou superior ao esixido no Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares: 250.000,00 € (art. 87.1.b LCSP).
14.2. No presente contrato, a solvencia técnica dos empresarios deberá acreditarse
polos seguintes medios:
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13.3. Exclúense expresamente da licitación ás Comunidades de Bens ao carecer de
personalidade xurídica.

a) Descrición das instalacións técnicas, das medidas empregadas para garantir a
calidade e dos medios de estudo e investigación da empresa. (art. 89.1.c LCSP).
CAPITULO IV. DO PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN
SECCIÓN PRIMEIRA. Do procedemento e criterios de adxudicación

CLÁUSULA 15. TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE
15.1. O expediente tramítase de forma ordinaria, sen redución de prazos.

CLÁUSULA 16. PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN
16.1. A forma de adxudicación do contrato será o procedemento aberto simplificado,
no que todo empresario interesado poderá presentar unha proposición, quedando
excluída toda negociación dos términos do contrato cos licitadores.
16.2. De conformidad co disposto nos arts. 131 e 159 LCSP, o contrato levarase a cabo
atendendo a varios criterios de adxudicación conforme aos términos e requisitos
establecidos en devandito texto legal, de conformidad co disposto nos arts.145 e 146
LCSP.

17.1. O anuncio de licitación para a adxudicación de contratos publicarase no perfil de
contratante do Concello de Silleda, aloxado na Plataforma de Contratación do Sector
Público.
17.2. No perfil de contratante ofrecerase información relativa á convocatoria da
licitación do contrato incluíndo os pregos de cláusulas administrativas particulares e
documentación complementaria, no seu caso.
17.3. Os interesados no procedemento de licitación poderán solicitar información
adicional sobre os pregos e demais documentación complementaria con a antelación
fixada na cláusula 138.3 LCSP.
CLÁUSULA 18. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN E DE AVALIACIÓN DAS OFERTAS
18.1. O contrato adxudicarase de acordo cos seguintes criterios:
a) Criterios económicos: ata 90 puntos de 100.
a.1. O prezo do subministro de Gasóleo A (ata 80 puntos): porcentaxe, expresado en
tanto por cento, de desconto por litro subministrado sobre o prezo medio por mes de
cada comunidade autónoma, publicado para España no Boletín Petrolero da Comisión
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CLÁUSULA 17. PUBLICIDADE

Europea para os diferentes tipos de combustibles con todaslas taxas e impostos
incluídos, sendo devandito prezo o de facturación dese mes completo.
Fórmula: Puntuación licitador= (Desconto máis alto ofertado / Desconto do licitador) x
80
a.2. O prezo do subministro de Gasolina sen plomo 95 (ata 10 puntos): porcentaxe,
expresado en tanto por cento, de desconto por litro fornecido sobre o prezo medio
por mes de cada comunidade autónoma, publicado para España no Boletín Petrolero
da Comisión Europea para os diferentes tipos de combustibles con todas as taxas e
impostos incluídos, sendo devandito prezo o de facturación dese mes completo.
Fórmula: Puntuación licitador= (Desconto máis alto ofertado / Desconto do licitador) x
10.
b) Criterios cualitativos: ata 10 puntos de 100.
b.1. Localización do servizo (ata 10 puntos): estacións de servizo situadas no interior
do área descrita polas circunvalaciones de Silleda.
Fórmula: Puntuación licitador= (Maior número de estacións ofertado/ Estacións
ofertadas polo licitador) x 10.

SECCIÓN SEGUNDA. Das garantías

CLÁUSULA 19. GARANTÍA PROVISIONAL

CLÁUSULA 20. GARANTÍA DEFINITIVA
20.1. O licitador que presente a oferta económicamente máis ventaxosa constituirá e
acreditará na Tesorería Municipal unha garantía definitiva en cuantía equivalente ao
5% do presuposto base de licitación, excluído o IVA e en relación a unha anualidad.
20.2. Esta garantía constituirase en efectivo, valores de débeda Pública, mediante aval
bancario, ou por contrato de seguro de caución, nos términos e condicións
establecidos nos arts. 106 e 108 LCSP,así como o disposto nos arts. 55, 56, 57 e 58
RGLCAP.
20.3. O aval e o contrato de seguro de caución deberán levar o testemuño de
coñecemento de firma, subscrito por Notario.
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19.1. Ao ser un procedemento aberto simplificado, non procede a constitución de
garantía provisional de conformidad co establecido no art. 159.4.b) LCSP.

TITULO II. LICITACIÓN DO CONTRATO

CAPÍTULO I. DAS PROPOSICIÓNS
CLÁUSULA 21. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS E DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA
21.1. Condicións previas
As proposicións dos interesados deberán axustarse aos pliegos 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 salvidade
ou reserva algunha.
Cada entidade licitadora non poderá presentar máis dunha proposición, nin subscribir
ningunha proposta en unión temporal con outros si o fixo individualmente ou figurar
en máis dunha unión temporal. A infracción destas normas dará lugar á non admisión
de todas as propostas por el subscritas.
21.2. Excepción á licitación electrónica
Aínda que a presente licitación debería ter carácter electrónico, e os licitadores
deberían preparar e presentar as súas ofertas obrigatoriamente de forma electrónica a
través da ferramenta de preparación e presentación de ofertas en alguna das
Plataformas de Contratación do Sector Público, debido a determinadas deficiencias
técnicas, e de modo excepcional presentaranse as ofertas, xunto coa documentación
preceptiva polo Rexistro do Concello, xa sexa en formato papel xa en dixital.

A estes efectos, os contratitas deberán presentar as súas ofertas exclusivamente no
Rexistro de Entrada do Concello de Silleda de luns a venres en horario de 9:00 a 14:00
horas, con domicilio en Rua de Trasdeza, 55, dentro do prazo de DEZ DÍAS NATURAIS
contados a partir do día seguinte ao depublicación do anuncio de licitación no Perfil de
contratante. Si o último día coincidise cun día inhábil ( tamén se consideran inhábiles
os sábados), o prazo de prorrogará ata as 14:00 do día hábil seguinte.
21.4. Información aos licitadores
Cando sexa preciso solicitar a información adicional ou complementaria a que se refire
o art. 138 LCSP, a Administración contratante deberá facilitala, polo menos, seis días
antes de que finalice o plazo 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.
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21.3. Lugar e prazo de presentación de ofertas

21.5. Contido das proposicións
As proposicións para tomar parte na licitaciónse presentarán en sobres pechados e
asinados polo licitador ou persoa que o represente, debendo figurar no exterior de
cada un deles a denominación do contrato ao que licitan, o nome e apelidos do
licitador ou razón social da empresa e o seu correspondente NIF. No seu interior farase
constar
unha
relación
numérica
dos
documentos
que
conteñen.
O órgano ou a mesa de contratación poderá pedir aos licitadores que presenten a
totalidade ou unha parte dos documentos xustificativos, cando consideren que existen
dúbidas razoables sobre a vixencia ou fiabilidade da declaración, cando resulte
necesario para o bo desenvolvemento do procedemento e, en todo caso,antes de
adxudicar o contrato.

A denominación do sobre é a seguinte:
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA E PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
No devandito sobre incluiranse os seguintes documentos:

Como establece o art. 159.4.c LCSP, a presentación da oferta esixirá a declaración
responsable do firmante respecto de ostentar a representación da sociedade que
presenta a oferta; a contar coa adecuada solvencia económica, financeira e técnica ou,
no seu caso, a clasificación correspondente; 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 art. 75.2 LCSP. A
declaración responsable presentarase conforme ao modelo ANEXO I.
No caso de que a adscripción de medios esixida cúmprase con medios externos ao
licitador, deberá presentarse unha declaración responsable polo licitador e por cada
un dos medios adscritos á ejecución do contrato, que será presentada conforme ao
modelo ANEXO II.
Si 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 a correspondente declaración responsable.
b) Oferta de criterios valorables en cifras ou porcentaxes. A Oferta de criterios
valorables en cifras ou porcentaxes inclúe a proposición económica que se presentará
redactada conforme ao modelo ANEXO III.
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a) Declaración Responsable do licitador indicativa do cumprimento das condicións
establecidas legalmente para contratar coa Administración.

Non se aceptarán aquelas que conteñan omisiones, erros ou tachaduras que impidan
coñecer claramente o que a Administración estime fundamental para considerar a
oferta. Si algunha proposición non gardase concordancia coa documentación
examinada e admitida, excedese do presuposto base de licitación, variase
sustancialmente o modelo establecido, comportase erro manifesto no importe da
proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro
ou inconsistencia que a fagan inviable, será rexeitada pola Mesa de contratación
mediante resolución motivada, sen que sexa causa bastante para o rexeitamento o
cambio ou omisión dalgunhas palabras do modelo si iso non altera o seu sentido.
No seu caso, indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o
Valor Engadido.
c) Dirección de correo electrónico.
Designación dunha dirección de correo electrónico en que efectuar as notificaciones,
que deberá ser habilitada, de conformidad co disposto na Disposición adicional
decimoquinta da LCSP.
d) Licenza de apertura.
Copia das licenzas de apertura das estacións de servizo sinaladas a efecto de valorar o
seu localización.

CLÁUSULA 22. VARIANTES, OFERTAS ANORMALMENTE BAIXAS E EMPATES

22.2. 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 hábiles para que poidan presentar unha
xustificación adecuada das circunstancias que lles permiten executar dita oferta nesas
condicións, cos criterios que se sinalan respecto diso no art. 149.4 LCSP.
O carácter anormal das ofertas apreciarase en función dos parámetros obxectivos
establecidos nosarts. 85 e concordantes do Reglamento e que, en todo caso,
determinarán o limiar de anormalidade por referencia ao conxunto de ofertas válidas
que se presentaron, sen prexuízo do establecido a continuación.
Recibidas as xustificacións, a Mesa solicitará un informe técnico, xeneralmente ao
funcionario que realice o Pliego de Prescripciones TécnicasParticulares, o proxecto ou
o estudo económico do contrato, ou a todos en conxunto, que analice detalladamente
as motivaciones que argumente o licitador para poder manter a súa oferta.
En todo caso, rexeitaranse as ofertas si se comproba que son que son anormalmente
baixas porque vulneran a normativa sobre subcontratación ou non cumpren as
OBRIGAS aplicables en materia medioambiental, social ou laboral, nacional ou
internacional, incluíndo o incumplimiento dos convenios colectivos sectoriales
vixentes.
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22.1. Non se admiten variantes.

Á vista das xustificacións dos contratistas cuia oferta sexa clasificada como
desproporcionada e do informe técnico municipal que as analice, a Mesa de
Contratación, propoñerá ao órgano de contratación motivadamente a admisión da
oferta ou a súa exclusión.
22.3. En caso de empate primará a puntuación do criterio económico a1 (Gasóleo A),
logo do criterio económico a2 (Gasolina sen plomo 95) e logo o criterio b1
(localización). De persistir o empate, resolverase por sorteo.
CLÁUSULA 23. MESA DE CONTRATACIÓN
23.1. 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
art. 326 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.

23.3. 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 24. CUALIFICACIÓN, VALORACIÓN E APERTURA DE PROPOSICIÓNS
24.1. Concluído o prazo de presentación de proposicións, a Mesa de Contratación
procederá á apertura dos sobres contendo a proposición, farase pola orde que
proceda de conformidad co establecido no art. 145 LCSP en función do método
aplicable para valorar os criterios de adjudicación establecidos nos pregos.
24.2. Ao non contemplarse no procedemento criterios de adxudicación cuxa
cuantificación dependa dun xuízo de valor, a mesa de contratación en acto público
procederá á apertura da proposición e á súa lectura.
24.3. Finalizado o acto público, na mesma sesión, a mesa procederá a cualificar a
declaración presentada polos licitadores. Si fose posible na mesma sesión, previa
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23.2. A Mesa de Contratación, de acordo co establecido no punto 7 da Disposición
Adicional Segunda LCSP, estará presidida por un membro da Corporación ou un
funcionario da mesma, e formarán parte dela, como vocales, o Secretario ou, no seu
caso, o titular do órgano que teña atribuída a función de asesoramiento xurídico, e o
Interventor, ou, no seu caso, o titular do órgano que teña atribuídas a función de
control económico-presupuestario, 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 supoñer máis dun terzo do total de membros da mesma.
Actuará como Secretario un funcionario da Corporación.

exclusión, no seu caso, das ofertas que non cumpran os requerimientos do prego, a
mesa procederá a evaluar e clasificar as ofertas.
24.4. No caso de que se identifiquen ofertas que se atopan incursas en presunción de
anormalidade ou no caso de que se produza o empate entre dous ou máis ofertas,
aplicarase o disposto no presente prego.
24.5. Finalizadas as actuacións e incidencias, a Mesa elevará as proposicións xunto co
acta e a proposta que estime pertinente, que incluirá en todo caso a ponderación dos
criterios de adxudicación do presente prego, ao órgano de contratación.
CLÁUSULA 25. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN
25.1. A inscripción no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector
Público eximirá aos licitadores inscritos, a tenor do nel reflectido e salvo proba en
contrario, da presentación nas convocatorias de contratación das condicións de
aptitude do empresario en canto á súa personalidade e capacidade de obrar,
representación, habilitación profesional ou empresarial, solvencia económica e
financeira, e clasificación, así como da acreditación da non concurrencia das
prohibicións de contratar que deban constar naquel.

25.3. O Órgano de Contratación requirirá, mediante comunicación electrónica, ao
licitador que presente a mellor oferta e dentro do prazo de SETE DÍAS HÁBILES, a
contar desde o seguinte a aquel en que recibise o requerimiento á dirección de correo
electrónica indicada a efectos de notificaciones, para que:
a) constitúa a garantía definitiva.
b) aporte a documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das
súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social ou autorice alórgano de contratación
para obter de forma directa a acreditación diso.
c) No seu caso, para que aporte o compromiso ao quese refire o art. 75.2 da LCSP e a
documentación xustificativa de que dispón efectivamente dos medios que se
comprometeu a dedicar ou adscribir á execución do contrato conforme alart. 76.2 da
LCSP.
25.4. De non cumprimentarse adecuadamente o requerimiento no prazo sinalado,
entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose a solicitar a mesma
documentación ao licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas
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25.2. De acordo co disposto no art. 139.1 LCSP, a presentación das proposicións supón
a autorización á mesa e ao órgano de contratación para consultar os datos recollidos
no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público ou nas
listas oficiais de operadores económicos nun Estado membro da Unión Europea.
Ademais, no prazo de 7 días hábiles, deberá presentar calquera outra documentación
que non figure inscrita no Rexistro de Licitadores.

.
CAPÍTULO II.- DA ADXUDICACIÓN , PERFECCIÓN E FORMALIZACIÓN DO CONTRATO
CLÁUSULA 26. ADJUDICACIÓN DO CONTRATO

26.1. O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos CINCO DÍAS
HÁBILES seguintes á recepción da documentación requirida. A adxudicación deberá
ser motivada, notificarase aos candidatos ou licitadores e, simultáneamente,
publicarase no perfil de contratante de acordo co disposto no art. 63 LCSP.
26.2. En todo caso, na notificación e no perfil de contratante indicarase o prazo en que
debe procederse ao seu formalización conforme ao art. 153 LCSP.

CLÁUSULA 27. EFECTOS DA PROPOSTA DE ADJUDICACIÓN
27.1. A proposta de adxudicación do contrato non crea dereito algún en favor do
empresario proposto, que non os adquirirá, respecto de a Administración, mentres
non se formaice o contrato.

CLÁUSULA 28. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO

28.2. O contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública,
correndo do seu cargo os correspondentes gastos.
28.3. De conformidade co establecido no art. 153.4 LCSP, cando por causas imputables
ao adxudicatario non se houbese formalizado o contrato dentro do prazo indicado
esixiráselle o importe do 3 por cento do presuposto base de licitación dunha
anualidad, IVA excluído, en concepto de penalidade, que se fará efectivo en primeiro
lugar contra a garantía definitiva si constituír.

TITULO III. A EXECUCIÓN DO CONTRATO
CAPÍTULO I. DEREITOS E OBRIGAS DO CONTRATISTA

CLÁUSULA

29.

CONDICIÓNS

ESPECIAIS

DE

EXECUCIÓN

DO

CONTRATO
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28.1. O contrato perfecciónase coa súa formalización. A formalización do contrato en
documento administrativo efectuarase non máis tarde dos QUINCE DÍAS HÁBILES
seguintes a aquel en que se realice a notificación da adxudicación aos licitadores e
candidatos; constituíndo o devandito documento título suficiente para acceder a
calquera rexistro público.

29.1. Establécense as seguintes condicións especiais de ejecución do contrato, de
acordo co establecido no art. 202 LCSP:
Tipo: Consideracións de tipo ambiental
Descrición: Mantemento ou mellora de valores medioambientales que poidan verse
afectados pola execución do contrato

CLÁUSULA 30. OBRIGAS DAS PARTES DO CONTRATO
30.1. OBRIGAS, gastos e impostos exixibles ao contratista.

30.2. Obrigas laborais, sociais e de transparencia.
a) 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 Legislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido
da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidad 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 Reglamento
dos Servizos de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, así
como das normas que se promulguen durante a ejecución do contrato
b) A empresa contratista está obrigada a cumprir durante todo o periodo 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 salariales
dos traballadores conforme ao Convenio Colectivo sectorial de aplicación.
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a) Os dereitos e obrigas derivadas do presente contrato son os que se establecen neste
prego, no de prescripciones técnicas e nas normas reguladoras da contratación das
Administracións Públicas.
b) A execución do contrato realizarase a risco e ventura do contratista. O Concello non
se fará responsable da falta de pago do contratista aos seus proveedores.
c) Son de conta do contratista os gastos e impostos, os de formalización do contrato
no suposto de elevación a escritura pública, así como de cantas licenzas, autorizacións
e permisos procedan en orde á execución do contrato. Así mesmo, virá obrigado a
satisfacer todos os gastos que a empresa deba realizar para o cumprimento do
contrato, como son os xenerais, financeiros, de seguros, transportes e
desprazamentos, materiais, instalacións, honorarios do persoal ao seu cargo, de
comprobación e ensaio, taxas e toda clase de tributos, o IVA e cualesquiera outros que
puidesen derivarse da execución do contrato durante a vixencia do mesmo.
d) Tanto nas ofertas que formulen os licitadores como nas propostas de adxudicación,
entenderanse comprendidos, para todos os efectos, os tributos de calquera índole que
graven os diversosconceptos salvo o establecido para o Imposto sobre o Valor
Engadido (IVA).

c) Así mesmo, de conformidade co establecido no art. 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 requerimiento, toda a
información necesaria para o cumprimento das OBRIGAS previstas na citada norma así
como naquelas normas que se dicten no ámbito municipal.
30.3. Deber de confidencialidade.
a) En relación coa confidencialidade será de aplicación o disposto no art. 133 LCSP.
b) O contratista deberá respectar o carácter confidencial daquela información á que
teña acceso con ocasión da ejecución do contrato á que se lle deu o referido carácter
nos pregos ou no contrato, ou que pola súa propia natureza deba ser tratada como tal.
Este deber manterase no prazo establecido de 5 anos.
c) Non se poderá divulgar a información facilitada polos empresarios que estes
designen como confidencial, e así sexa acordado polo órgano de contratación. A estes
efectos, os licitadores deberán incorporar en cada un de sóbrelos a relación de
documentación para os que propoñan ese carácter confidencial, fundamentando o
motivo de tal carácter.
30.4. Protección de datos de carácter persoal.

b) O adxudicatario deberá formar e informar ao seu persoal das obrigas que en
materia de protección de datos estean obrigados a cumprir no desenvolvemento das
súas tarefas para a prestación do contrato, en especial as derivadas do deber de
segredo, respondendo a empresa adjudicataria personalmente das infracciones legais
en que por incumplimiento dos seus empregados puidésese incurrir.
c) O adxudicatario e o seu persoal durante a realización dos servizos que se presten
como consecuencia do cumprimento do contrato, estarán suxeitos ao estrito
cumprimento dos documentos de seguridade das dependencias municipais nas que se
desenvolva o seu traballo.
d) Si o contrato adxudicado implica o tratamento de datos de carácter persoal
deberase respectar na sua integridade a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de
Protección de Datos de Carácter Persoal, e a súa normativa de desenvolvemento, de
conformidade co establecido na disposición adicional vigésimoquinta
da LCSP.
30.5. OBRIGAS esenciais que poden ser causa de resolución do contrato.
Terán a condición de obrigas esenciais de execución do contrato, as seguintes:
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a) A empresa adxudicataria e o seu persoal están obrigados a gardar segredo
profesional respecto de osdatos de carácter persoal dos que poida ter coñecemento
por razón da prestación do contrato, obrigación que subsistirá aínda logo da
finalización do mesmo, de conformidad co art. 10 da Lei Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Persoal, de 13 de decembro de 1999.

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 OBRIGAS establecidas no presente prego de cláusulas administrativas
particulares en relación coa subcontratación.
c) As OBRIGAS establecidas no presente pliego de cláusulas administrativas
particulares e o Prego de Prescripciones Técnicas Particulares en relación coa
adscripción de medios persoais e materiales á execución do contrato.
d) O cumprimento estrito das medidas de seguridade e saúde previstas na normativa
vigente e no plan de seguridade e saúde.

CAPÍTULO II. DA CESIÓN, DA SUCESIÓN E DA SUBCONTRATACIÓN
CLÁUSULA 31. CESIÓN DO CONTRATO
31.1. O contrato non poderá ser obxecto de cesión en ningún caso.
CLÁUSULA 32. SUCESIÓN NA PERSOA DO CONTRATISTA
32.1. Nos casos de fusión, escisión, achega ou transmisión de empresas ou ramas de
actividade das mesmas continuará o contrato vigente coa entidade resultante, que
quedará subrogada nos dereitos e obrigas dimanantes do mesmo, si prodúcense as
condicións esixidas no art. 98 LCSP.

32.3. Si 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 com ou un suposto de resolución por culpa do
contratista.
CLÁUSULA 33. SUBCONTRATACIÓN
33.1. O contratista, poderá concertar con terceiros a realización parcial do mesmo,
salvo que conforme ao establecido nas letras d) e e) do apartado 2º do art. 215 LCSP, a
prestación ou parte da mesma haxa de ser executada directamente polo contratista e
sempre que se cumpran os requisitos establecidos no apartado 2 do art. 215 LCSP.
33.2. A infracción destas condicións, así como a falta de acreditación da aptitude do
subcontratista, terá, entre outras previstas na LCSP, e en función da repercusión na
execución do contrato, algunha das seguintes consecuencias:
a) A imposición ao contratista dunha penalidade de ata un 50% do importe do
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32.2. 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.

33.5. O contratista deberá comunicar por escrito, trala adxudicación do contrato e,
como moi tarde, cando inicie a execución deste, ao órgano de contratación a súa
intención de celebrar subcontratos, sinalando a parte da prestación que se pretende
subcontratar e a identidade, datos de contacto e representante ou representantes
legais do subcontratista, e xustificándoo suficientemente a aptitude deste para
executala por referencia aos elementos técnicos e humanos de que dispón e á súa
experiencia.
33.6. Así mesmo, xunto co escrito mediante o que se dea coñecemento á
Administración do subcontrato a celebrar, o contratista deberá acreditar que o
subcontratista non se atopa incurso en prohibición de contratar de acordo co art. 71
LCSP. Dita acreditación poderá facerse efectiva mediante declaración responsable do
subcontratista.
33.7. 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.
33.8. O contratista deberá informar aos representantes dos traballadores da
subcontratación, de acordo coa lexislación laboral.
33.9. De conformidade co art. 217.1 LCSP, o contratista deberá remitir ao órgano de
contratación, cando este o solicite, relación detallada daqueles subcontratistas ou
suministradores que participen no contrato cando se perfeccione a súa participación,
xunto con aquelas condicións de subcontratación ou subministro de cada un deles que
garden unha relación directa co prazo de pago. Así mesmo, deberán aportar a
solicitude da Administración justificante do cumprimento dos pagos a aqueles unha
vez terminada a prestación, dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no art.
216 LCSP e na Lei 3/2004 de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita
contra a morosidade nas operacións comerciais, no que lle sexa de aplicación. Estas
OBRIGAS terán a consideración de condicións esenciais de execución do contrato e o
seu incumplimiento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamiento xurídico,
permitirá a imposición das penalidades.
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subcontrato.
b) A resolución do contrato, a condición de que se cumpran os requisitos establecidos
no segundo párrafo da letra f) do apartado 1 do art. 211 LCSP. Así mesmo, e en canto
aos pagos a subcontratistas e suministradores, quedará obrigado ao cumprimento dos
requisitos e obrigas establecidos nos arts. 216 e 217 LCSP.
33.3. En todo caso, os subcontratistas quedarán obrigados só ante o contratista
principal que asumirá, xa que logo, a total responsabilidade da execución do contrato
fronte á Administración, con suxeción estrita aos pregos de cláusulas administrativas
particulares, e aos términos do contrato, incluído o cumprimento das OBRIGAS en
materia medioambiental, social ou laboral a que se refire o art. 201 LCSP.
33.4. Os subcontratistas non terán acción directa fronte á Administración contratante
polas obrigas contraídas con eles polo contratista como consecuencia da execución do
contrato principal e dos subcontratos.

CAPÍTULO II. EXECUCIÓN DO CONTRATO
SECCIÓN PRIMEIRA. Da execución, responsabilidade e do risco e ventura
CLÁUSULA 34. EXECUCIÓN E RESPONSABILIDADE
34.1. O contrato executarase con suxeción ás cláusulas contidas no presente prego e
ao Prego de Prescripciones Técnicas, de acordo coas instrucións que para a súa
interpretación dese ao contratista o concello.
34.2. O descoñecemento do contrato en calquera dos seus términos, dos documentos
anexos ao mesmo ou da normativa aplicable, non eximirá ao adxudicatario da
obrigación do seu cumprimento.
CLÁUSULA 35. RISCO E VENTURA
35.1. A execución do contrato realizarase a risco e ventura do contratista, segundo o
disposto no art. 197 LCSP e sen prexuízo do establecido no art. 197 LCSP.

36.2. En caso de incumplimento por parte do contratista da obrigación de indemnizar
os danos e prexuízos ocasionados a terceiros como consecuencia da incorrecta
execución das prestaciones obxecto do contrato, a Administración procederá á
imposición das penalidades.

SECCIÓN SEGUNDA. Do cumprimento do contrato.

CLÁUSULA 37. ENTREGA DOS BENS
37.1. Os bens obxecto de subministro serán entregados na forma indicada no Prego de
Prescripciones Técnicas Particulares. De non recoller se ningunha indicación respecto
diso, a entrega dos bens realizarase do xeito habitual para produtos do tipo de que se
trate, en horario no que as dependencias municipais no que se haxan de recoller os
bens dispoña de empregados municipais para recibir devanditos bens e no lugar
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CLÁUSULA 36. RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA POR DANOS E PREXUÍZOS
36.1. O réxime de indemnización de danos e prexuízos será o establecido no art. 196
LCSP, conforme ao cal o contratista, será responsable de todos os danos e prexuízos
directos e indirectos que se causen a terceiros, como consecuencia das operacións que
requira a ejecución do contrato. Si os danos e prexuízos ocasionados fosen
consecuencia inmediata e directa dunha orde dada pola Administración, esta será
responsable dentro dos límites sinalados nas leis.

indicado na petición. Deberán en todo caso adoptarse todas as medidas de seguridade
que sexan necesarias para evitar que os traballos de carga e descarga, montaxe e
instalación, poidan ocasionar danos aos traballadores encargados de devanditas
operacións, aos empregados municipais, aos cidadáns en xeral e ás propias
instalacións municipais que haxan de albergar os bens en cuestión.
37.2. Si a entrega e/ou instalación dos bens obxecto do contrato require algún tipo de
licenza ,permiso ou autorización, aínda que fose municipal, corresponderá ao
suministrador a solicitude, xestión e obtención á súa conta e cargo, ata nos casos nos
que fose necesario cortar o tráfico ou establecer medidas especiais de circulación ou
vixilancia, sen prexuízo da colaboración dos servizos municipais que en cada caso
particular poida concertarse respecto diso, previa petición expresa e anticipada
respecto diso por parte do contratista.
37.3. Salvo que se dispoña o contrario, serán a cargo do contratista todos os gastos de
transporte, desembalaxe, montaxe e instalación dos bens obxecto de contrato, así
como a recollida de embalaxes e residuos derivados da instalación que deberán
facerse con separación de materiais para o seu reciclaxe e os derivados da adopción de
medidas de seguridade necesarias para evitar danos ás persoas ou bens
37.4. Calquera que sexa o tipo de subministro, o adxudicatario non terá dereito a
indemnización por causade perdas, averías ou prexuízos ocasionados nos bens antes
da súa entrega á Administración, salvo que esta houbese incurrido en moura ao
recibilos.
37.5. Cando o acto formal da recepción dos bens sexa posterior á súa entrega, a
Administración será responsable de custódiaa dos mesmos durante o tempo que
medie entre unha e outra.

CLÁUSULA 38. EXECUCIÓN DEFECTUOSA E DEMORA
38.1. O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo fixado para a
realización do mesmo, así como os prazos parciais sinalados para o seu eXecución
sucesiva.
38.2. Si os suministros sufriren un atraso na súa entrega, e sempre que o mesmo non
for imputable ao contratista e este ofrecese cumprir os seus compromisos si
amplíaselle o prazo inicial de execución, o órgano de contratación concederallo,
dándolle un prazo que será, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o
contratista pedise outro menor, de acordo co establecido no art. 195.2 LCSP,
regulándose os requisitos e trámites conforme ao art. 100 RGLCAP. O responsable do
contrato emitirá un informe onde se determine si o atraso foi producido por motivos
imputables ao contratista.
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SECCIÓN TERCEIRA. Da execución defectuosa e demora

38.3. Cando o contratista, por causas imputables ao mesmo, houbese incurrido en
demora respecto ao cumprimento do prazo total ou parcial, a Administración poderá
optar, atendidas as circunstancias do caso, pola resolución do contrato ou pola
imposición de penalidades.
38.4. Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do
presuposto base de licitación, IVA excluído, o órgano de contratación estará facultado
para proceder á resolución do mesmo ou acordar a continuidade da súa ejecución con
imposición de novas penalidades. Neste último o seu posto, o órgano de contratación
concederá a ampliación do prazo que estime necesaria para a terminación do
contrato.
38.5. Así mesmo, a Administración terá as mesmas prerrogativas cando a demora no
cumprimento dos prazos parciais faga presumir razonablemente a imposibilidad do
cumprimento do prazo total.

Calquera desobediencia a ordes dadas polo supervisor do contrato sempre que o
anterior non conleve ningún prexuízo económico para o Concello e/ou os cidadáns. Do
mesmo xeito, o incumplimiento inxustificado da tarefas administrativas asociadas ao
contrato por prazo superior ao establecido ou, si non se especificase, superior a 15
días (lecturas e facturación, presentación de informes, etc.) poderá ser sancionado
como falta leve.
Poderase sancionar con ata o 1% do presuposto base de licitación, IVA excluído.
b) Incumplimientos graves:
- Considérase incumplimiento grave calquera incumplimiento ao establecido no Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares e na oferta ou a desobediencia a ordes dadas
polo supervisor do contrato, sempre que teña algún tipo de consecuencia negativa
para o obxecto do contrato ou un prexuízo económico para o Concello.
-A comisión de tres incumplimientos leves no prazo de tres meses pode ser
considerado incumplimiento grave.
- Desviacións nas medicións de enerxía ou no cálculo dos importes a facturar, máis aló
do establecido na normativa vixente.
Poderase penalizar con ata o 3% do presuposto base de licitación, IVA excluído.
c) Incumplimentos moi graves:
- É incumplimiento moi grave a comisión de dúas in cumprimentos graves sobre a
mesma
incidencia,
ou
tres
incumplimientos
graves
consecutivos.
- Non aportar o certificado a que se fai alusión na condición especial de execución
(Clausula medioambiental). A comisión de devandito incumplimiento poderase
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38.6. De acordo co establecido no art. 192 e ss. LCSP consideraranse as seguintes
penalidades por incumplimiento parcial ou defectuoso, cualifícanse estas como
incumplimientos leves, graves e moi graves:
a) Incumplimientos leves:

penalizar con ata o 10 % presuposto base de licitación, IVA excluído. Tamén poderá ser
motivo de resolución do contrato.

SECCIÓN CUARTA. Da modificación e suspensión do contrato

CLÁUSULA 39. MODIFICACIÓN DO CONTRATO
39.1. Non se prevé de xeito expreso a posibilidade de que durante a execución do
contrato se realicen modificacións do seu obxecto.
CLÁUSULA 40. SUSPENSIÓN DO CONTRATO
40.1. A Administración, por razóns de interese público, poderá acordar a suspensión
da execución do contrato. Igualmente, procederá a suspensión do contrato si désese a
circunstancia sinalada no art. 198.5 LCSP. A efectos da suspensión do contrato estarase
ao disposto no art. 208 LCSP, así como nos preceptos concordantes do RGLCAP.
40.2. De conformidad co art. 208 LCSP, si a Administración acordase a suspensión do
contrato ou aquela tiver lugar pola aplicación do disposto no art. 198.5 LCSP, abonará
ao contratista os danos e prexuízos efectivamente sufridos por este.

CAPÍTULO III. EXTINCIÓN DO CONTRATO

SECCIÓN PRIMEIRA. Da resolución do contrato

41.1. A resolución do contrato terá lugar nos supostos que se sinalan neste Prego e
nos fixados nos arts. 211 e 306 LCSP. Así mesmo serán causas de resolución do
contrato ao amparo do art. 211 f) LCSP as establecidas como obrigas esenciais e si
sobreven algunha das prohibicións para contratar coa Administración do art. 71 LCSP.
41.2. A resolución do contrato acordarase polo órgano de contratación de
conformidade co disposto no art. 212.1 LCSP, mediante procedemento tramitado na
forma reglamentariamente establecida.
41.3. Cando o contrato se resolva por incumplimento culpable do contratista seralle
incautada a garantía e deberá, ademais, indemnizar á Administración os danos e
prexuízos ocasionados no queexcedan do importe da garantía incautada. A
determinación dos danos e prexuízos que deba indemnizar o contratista levarase a
cabo polo órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia do mesmo,
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CLÁUSULA 41. RESOLUCIÓN DO CONTRATO

atendendo, entre outros factores, ao atraso que implique para o investimento
proxectado e aos maiores gastos que ocasione á Administración.
41.4. Para a aplicación das causas de resolución estarase ao disposto no art. 212 LCSP
e para os seus efectos ao disposto nos arts. 213 e 307 LCSP, así como no seu caso, ao
disposto no desenvolvemento reglamentario.

SECCIÓN SEGUNDA. Da terminación do contrato

CLÁUSULA 42. TERMINACIÓN DO CONTRATO
42.1. O contrato entenderase cumprido polo contratista cando, transcorrido o prazo
de vixencia total do contrato, aquel se realice de acordo cos términos do mesmo e a
satisfacción da Administración a totalidade do seu obxecto.

CLÁUSULA 43. LIQUIDACIÓN DO CONTRATO

43.2. Si se producise demora no pago do saldo de liquidación, o contratista terá
dereito a percibir os intereses de demora e a indemnización polos custos de cobro nos
términos previstos na Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas
de loita contra a morosidad nas operacións comerciais.

SECCIÓN TERCEIRA. Do prazo de garantía

CLÁUSULA 44. PRAZO DE GARANTÍA. DEVOLUCION E CANCELACIÓN DA GARANTÍA
DEFINITIVA
44.1. De conformidad co establecido no Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
o plazo de garantía establécese polo período de execución do contrato.
44.2. Terminado o prazo de garantía sen que o Concello formalizara reparo ou
denuncia, o contratista quedará exento de responsabilidade.
44.3. A garantía definitiva responderá dos conceptos mencionados no art. 110 LCSP.
Cumpridas polo contratista as obrigas do contrato, si non resultaren responsabilidades
que haxan de exercitarse sobre a garantía definitiva, e transcorrido
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43.1. Dentro do prazo de trinta días a contar desde a data do acta de recepción ou
conformidade, deberá acordarse no seu caso e cando a natureza do contrato o exixa, e
ser notificada ao contratista a liquidación correspondente do contrato, e abonárselle,
no seu caso, o saldo resultante. No entanto, si recíbese a factura con posterioridade á
data en que ten lugar dita recepción, este prazo de trinta días contarase desde a súa
correcta presentación polo contratista no rexistro correspondente nos términos
establecidos na normativa vixente en materia de factura electrónica.

o periodo de garantía, no seu caso, se dictará acordo de devolución ou cancelación
daquela (art. 111 LCSP).
CLÁUSULA 45. VICIOS OU DEFECTOS DURANTE O PRAZO DE GARANTÍA
45.1. Si durante o prazo de garantía acreditásese a existencia de vicios ou defectos nos
bens fornecidos, a Administración terá dereito a reclamar do contratista a reposición
dos que resulten inadecuados ou a reparación dos mesmos fose suficiente. Durante
este prazo de garantía terá dereito o contratista a coñecer e ser oído sobre a
aplicación dos bens subministrados.

CLÁUSULA 46. PRERROGATIVAS E FACULTADES DA ADMINISTRACIÓN
46.1. As establecidas no Prego de Prescripciones Técnicas Particulares.
46.2. Dentro dos límites e con suxeción aos requisitos e efectos sinalados na LCSP, o
órgano de contratación ostenta a prerrogativa de interpretar os contratos
administrativos, resolver as dúbidas que ofreza o seu cumprimento, modificalos por
razóns de interese público, declarar a responsabilidade imputable ao contratista a raíz
da execución do contrato, suspender a execución do mesmo, acordar a súa resolución
e determinar os efectos desta.
46.3. Igualmente, o órgano de contratación ostenta as facultades de inspección das
actividades desenvolvidas polos contratistas durante a execución do contrato, nos
términos e cos límites establecidos na LCSP para cada tipo de contrato. En ningún caso
ditas facultades de inspección poderán implicar un dereito xeral do órgano de
contratación a inspeccionar as instalacións, oficinas e demais emprazamentos nos que
o contratista desenvolva as súas actividades, salvo que tales emprazamentos e as súas
condicións técnicas sexan determinantes para o desenvolvemento das prestaciones
obxecto do contrato, extremos que deberán quedar xustificados de forma expresa e
detallada no expediente administrativo.
46.4. Os procedementos para a adopción de acordos relativos ás prerrogativas
establecidas anteriormente, instruiranse de conformidad co disposto no art. 191 LCSP.
46.5. Os acordos que adopte o órgano de contratación poñerán fin á vía administrativa
e serán inmediatamente executivos.
CLÁUSULA 47. XURISDICCIÓN COMPETENTE
47.1. A Orde xurisdiccional Contencioso-Administrativo será o competente para
resolver as controversias que xurdan entre as partes no presente contrato de
conformidad co disposto no art. 27.1 LCSP
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SECCIÓN CUARTA. Prerrogativas e facultades da Administración e Recursos

ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª____________________________________________________________, con CIF
nº
_________________, en nome PROPIO/ EN REPRESENTACIÓN DA PERSOA
FÍSICA/XURÍDICA___________________________________,con
NIF/CIF
nº
_________________ e domicilio social en Rúa/Praza: _____________ Poboación:
_______________,
CP
________________Provincia:__________________
DECLARA

BAIXO

A

súa

RESPONSABILIDADE:

SEGUNDO.
- Que cumpre con todos os requisitos previos esixidos polo apartado primeiro do art.
140 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se
transpoñen ao ordenamiento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e
do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 defebrero de 2014 para ser
adjudicatario do contrato de suministros, en concreto:……………
- Que posúe personalidade xurídica e, no seu caso, representación.
- Que, no seu caso, conta cos requisitos de solvencia económica, financeira e técnica
ou profesional
- Que non está incurso nunha prohibición para contratar das recolleitas no art. 71
da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público e áchase ao
corrente do cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social
impostas polas disposicións vixentes.
- Que se somete á Jurisdicción 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 fuero jurisdiccional estranxeiro que
puidese corresponder ao licitador.
[Só en caso de empresas estranxeiras].
- Que a dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones é:
__________________________________________________.
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 adxudicatariodo contrato ou en calquera momento en que sexa requirido para
iso.
E para que conste, asino a presente declaración, en Silleda, a
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PRIMEIRO. Que se dispón a participar na contratación do subministro de:
_______________________________________________________

ANEXO II: MODELO DE COMPROMISO PARA A INTEGRACIÓNDE A SOLVENCIA CON
MEDIOS
EXTERNOS.
ENTIDADE A (licitador):
D/Dª____________________________________________________________,
con CIF nº _________________, en nome PROPIO/ EN REPRESENTACIÓN DA PERSOA
FÍSICA/XURÍDICA___________________________________,con
NIF/CIF
nº
_________________ e domicilio social en Rúa/Praza: _____________ Poboación:
_______________, CP________________Provincia:__________________ ao obxecto
de participar na contratación do subministro de:
E
ENTIDADE B:
D/Dª____________________________________________________________, con CIF
nº _________________, en nome PROPIO/ EN REPRESENTACIÓN DA PERSOA
FÍSICA/XURÍDICA___________________________________,con
NIF/CIF
nº
_________________ e domicilio social en Rúa/Praza: _____________ Poboación:
_______________,
CP
________________Provincia:__________________

I. Que a solvencia ou medios que pon a disposición a entidade B……..a favor da
entidade A…………….son os seguintes (Indicar a solvencia ou medios concretos):
II. Que durante toda a ejecución do contrato dispoñerán efectivamente da solvencia
ou medios que se describen neste compromiso.
III. Que a disposición efectiva da solvencia ou medios descritos non está sometida a
condición ou limitación algunha.
E para que conste, asino a presente declaración. En Silleda, a data
Fdo. pola Entidade A:

Fdo. pola Entidade B:
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De conformidad co disposto no art. 75 de laLey 9/2017, de 8 de novembro, de
Contratos do Sector Público, SE COMPROMENTEN A:

ANEXO III: MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES
EN CIFRAS OU PORCENTAXES.

D/Dª_______________________________________________
_____________, con CIF nº _________________, en nome PROPIO/ EN
REPRESENTACIÓN
DA
PERSOA
FÍSICA/XURÍDICA___________________________________,
con NIF/CIF nº _________________ e domicilio social en Rúa/Praza: _____________
Poboación:
___
____________,
CP
________________Provincia:__________________
MANIFESTA:
Que coñece e acepta de modo incondicional o contido dos Pregos de Cláusulas
Administrativas Particulares e de Prescripciones Técnicas Particulares que han de rexer
a contratación; e que, na condición con que actúa, comprométese á ejecución do
citado contrato, para o que oferta as seguintes condicións:

ASPECTOS ECONÓMICOS
a.1. precio do suministro
Gasóleo A
(Desconto en porcentaxe)

ASPECTOS CUALITITIVOS
b.1. Localización del servicio
(Número de estacions de
servicio

En Silleda, a --------Asdo-------
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a.2. precio do suministro Gasolina sin plomo 95
(Desconto en porcentaxe)

