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procedemento aberto con multiplicidade de criterios de adxudicación para a 

subministración do sistema de radiocomunicacións dixitais profesionais e 

terminais de radio, para o Consorcio provincial de Lugo  para a prestación do 
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 I.  Elementos do contrato 

 1 ª.  Obxecto do contrato e documentos de natureza contractual.  

 1.1.  Obxecto do contrato .- O contrato ten por obxecto a subministración do sistema 

de radiocomunicacións dixitais profesionais e terminais  de radio, para o Consorcio 

provincial de Lugo para a prestación do servizo contra Incendios e Salvamento (en 

adiante, consorcio ou administración), segundo establece este prego de cláusulas 

administrativas e de conformidade coas especificacións establecidas, á súa vez, no 

prego de prescricións técnicas.  Ambos pregos son aprobados simultaneamente pola 

entidade contratante.  

 1.2.  Documentos que revisten natureza contractual .- En consideración ao anterior 

tanto este prego como o de prescricións técnicas ostentan carácter contractual,conforme 

ao previsto nos artigos 26, 93,3 e 99,2, da Lei 30/2007 de 30 de outubro, de contratos do 

sector público (en diante, LCSP), do mesmo modo, revestirán tal carácter as melloras 

que de índole económica e técnica presentara o adxudicatario e fosen expresamente 

aceptadas polo Consorcio.  

 2 ª.  Orzamento de licitación e prezo do contrato.  

 2.1.  Orzamento de licitación e elementos que compoñen o prezo .- O orzamento de 

licitación e prezo ao que, como máximo, pode ascender o contrato, será de 152,542.37  

€ (cento cincuenta e dous mil cincocentos corenta e dous euros con sete céntimos de 

euro) para o total do contrato.  Todo, máis a cantidade que corresponda en concepto de 

Imposto sobre o Valor Engadido, que en todo caso, constitúe partida independente, sen 

prexuízo da obriga do seu abono por parte do consorcio.  

 2.2.  Elementos incluídos no prezo .- O prezo  indicado é a cantidade a que, como 

máximo, pode ser adxudicado o contrato, o que significa que inclúe calquera imposto, 

gasto ou custo que pode afectar o prezo final, excepto o IVE a ser soportado pola 

entidade contratante, que se indicará como un elemento separado .  

 2.3. Baixa e prezo do contrato, considerado o prezo máximo da licitación, os 

licitadores poderán incluír nas súas propostas as baixas sobre dito prezo que ao efecto 

propoñan, de tal forma que o prezo do contrato, será aquel que propoña o licitador que 

resultara adxudicatario, revestindo o mesmo carácter contractual conforme á cláusula 

1.2 do presente prego.  

 3 ª.  Financiamento e dispoñibilidade de dotación orzamentaria.  
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 Para cumprir as obrigas económicas que se derivan para a Administración do 

cumprimento do contrato, existe dotación suficiente na actual partida  1356.227 do 

orzamento xeral do 2011.  

 4 ª.  Prezo revisión.  

 De conformidade co disposto no art.  77 LCSP, no contrato regulado no presente prego, 

non serán revisados os prezos.  

 5 ª.  Entrega e posta en marcha.  

 5.1.  Entrega e posta en marcha .- O prazo para a instalación do sistema, equipamento 

a proporcionar e operatividade do mesmo, será como máximo de dous meses a partir do 

primeiro día hábil seguinte ao da formalización do contrato administrativo.  Este 

período pode ser reducido polo contratista que resultara adxudicatario en base á mellora 

que, se é o caso, fora introducida na súa proposta e que servira de base para a 

adxudicación e aceptada polo Consorcio, en cuxo caso, adquirirá éste, carácter 

contractual,  nos termos dispostos na cláusula 1.2 do presente prego. 

 6 ª.  Órgano de contratación.  

 6.1.  Órgano de contratación .- En base áo establecido pola disposición adicional 

segunda, da  LCSP, o Pleno do Consorcio é o órgano de contratación no contrato 

regulado neste prego.  

 6.2.  Perfil do contratante .- De acordo co disposto no art.  42 LCSP para garantir a 

transparencia e o acceso público á información relativa ao presente contrato e sen 

prexuízo da utilización de medios de publicidade axeitadas, indicados neste prego, no 

perfil do contratante a través da web do Consorcio ( http://www.salvamentolugo.org ) se 

incluirán os datos e información sobre o contrato, tal como se regula neste prego.  

 7 ª.  Capacidade e de solvencia do empresario para contratar.  

 7.1.  Aptitude e capacidade .- Están facultados para contratar as persoas naturais ou 

xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de actuar e non estean 

incursas en calquera das prohibicións para contratar que sinala o art.  49 LCSP e 

acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica ou profesional, conforme ao 

previsto nos artigos.  63, 64 e 66 LCSP.  Ademais, os empresarios deben ter a 

cualificación empresarial ou profesional que, no seu caso, sexa esixible para a 

realización da actividade ou prestación que constitúe o obxecto do contrato.  As persoas 

xurídicas só poderán ser adxudicatarias dos contratos cuxas prestacións estean incluídas 

dentro dos fins obxecto ou ámbito da actividade que, a tenor dos seus estatutos ou 

regras fundacionais lles sexan propios.  

 Respecto ás empresas non comunitarias, comunitarias e unións de empresarios, estarase 

ao disposto polos artigos 44, 47 e 48 LCSP.  

http://www.salvamentolugo.org/
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 Os empresarios que concorran agrupados en unións temporais quedarán obrigados 

solidariamente e deberán designar un representante ou apoderado único da unión, con 

poderes bastantes para exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas do contrato ata 

a súa completa extinción, sen prexuízo da existencia de poderes mancomunados que 

poidan outorgar para cobros e pagos de contía significativa.  

 Para efectos da licitación, os empresarios que desexen concorrer integrados nunha 

unión temporal deberán indicar os nomes e as circunstancias dos que a compoñen e a 

participación de cada un, así como que asumen o compromiso de constituírse 

formalmente en unión, no caso de resultar adxudicatarios do contrato, correndo os 

gastos que isto xere de conta dos que integran a unión. 

Non poderán concorrer á licitación empresas que participaran na preparación das 

especificacións técnicas ou  documentos preparatorios do contrato, nin por si mesmos 

nin mediante unión temporal de empresarios, sempre que dita participación poida 

provocar restricións á libre concorrencia ou supoñer trato privilexiado respecto do resto 

das empresas licitadoras.  

 7.2.  Solvencia .- Para presentarse á presente licitación e, no seu caso, celebrar o 

contrato, o empresario deberá acreditar estar en posesión das condicións mínimas de 

solvencia económica, financeira así como profesional ou técnica especificada na 

cláusula 12.1. 4 º. A (económica e financeira) e 12,1. 4 º. b (técnica) do presente prego, 

onde se indica a documentación necesaria para a súa acreditación.  

 8 ª.  Réxime xurídico do contrato.  

 8.1. Ámbitos, subxectivo, obxectivo e calificación do contrato.- O contrato regulado 

polo presente prego é un contrato do sector público, tanto polo ámbito do suxeito 

contratante como polo seu  obxecto a tenor do disposto polo artigo  3.1.a) e 2, 

respectivamente, da LCSP e, dentro dos contratos do sector público o especificamente 

cualificado como  contrato de subministración conforme ao previsto no art.  9.1 do 

mesmo texto legal.   

 8.2.  Disposicións de aplicación .- Como resultado do exposto, as partes do contrato, 

en todas as fases que o mesmo comprende (preparación, adxudicación, efectos, 

cumprimento e extinción) quedan sometidas, e de forma expresa, á lexislación de 

contratos das Administracións públicas,  especialmente, as previsións contidas Lei 

30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público, ao Regulamento Xeral da Lei 

de Contratos das Administracións Públicas aprobado polo Real Decreto 1098/2001, de 

12 de outubro (en diante RXLCAP), e no que non se opoña á LCSP, ao Real Decreto 

817/2009 de 08 de maio, polo que se desenrola parcialmente a LCSP, á Lei 30/1992, do 

26 de novembro, de Réxime xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento 

Administrativo Común, ao texto refundido da Lei de Facendas Locais aprobada polo 

Real Decreto - Lei 2 / 2004 de 5 de marzo, e en xeral, e no seu caso, ao conxunto de 

normas do Estado e da Comunidade Autónoma de Galicia, de conformidade co art. 

149.1.18ª da Constitución en relación coa disposición final sétima da propia LCSP  
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 De forma supletoria, aplicaranse outras normas de Dereito administrativo e, no seu 

defecto, as normas oportunas de Dereito privado. 

Rexerá, do mesmo xeito, a normativa que derrogue, substitúa ou modifique a citada e 

toda aquela que estea vixente e lle sexa de aplicación no momento da formalización e 

durante a execución do contrato ata a súa finalización e así se dispoña expresamente 

pola referida normativa.  

 8.3.  Prerrogativas da Administración .- As cuestións suscitadas sobre a 

interpretación, modificación, extinción, e os efectos do contrato, serán resoltos en vía 

administrativa pola entidade contratante, que é a competente para interpretar as dúbidas, 

que, no seu caso, poidan xurdir, sendo as súas resolucións firmes en dita vía, salvo que 

nelas se dispuxera outra cousa, e polo que poderán, en consecuencia, ser recorridas 

directamente ante a xurisdición contencioso administrativa, conforme ao disposto pola 

Lei reguladora de dita xurisdición.  

 8.4.  Xurisdición competente .- En conexión co exposto e de conformidade co 

disposto no art.  21 LCSP, a orde xurisdicional contencioso administrativa será a 

competente para resolver as cuestións litixiosas relativas á preparación, adxudicación, 

efectos e cumprimento do contrato regulado neste prego, quedando sometido 

expresamente o contratista á xurisdición territorial que corresponde ao Consorcio 

provincial de Lugo para a prestación do servizo contra incendios e salvamento. 

 II.  Adxudicación do contrato 

 9 ª.  Tramitación do expediente de contratación e adxudicación do contrato  

 De conformidade co disposto no art.  93 da LCSP  a tramitación do expediente será 

ordinaria e a adxudicación se realizará mediante procedemento aberto con varios 

criterios de adxudicación, ademais do prezo.  

 En consideración ao indicado, os criterios obxectivos de adxudicación, aparecen 

reflectidos e debidamente puntuados, en orde decrecente, na cláusula 17 ª deste prego, 

incluíndo neles, a ponderación do prezo na esixencia contida a estes efectos no apartado 

5 do artigo 10,5 da Lei 4 / 2006, de 30 de xuño, de Transparencia e Boas Prácticas na 

Administración Pública Galega.  

 10 ª.  Anuncios e información.  

 10.1.  Anuncios .- O procedemento regulado neste prego é aberto, polo que a licitación 

será posta de manifesto mediante a inserción dos correspondentes anuncios no Diario 

Oficial de Galicia (DOG), e no Diario Oficial da provincia de Lugo (BOP ), na forma 

prescrita no anexo correspondente do RXLCAP.  Ademais, realizada a primeira das 

publicacións nos diarios sinalados, se inserirán no perfil do contratante o presente prego 

xunto co prego de prescricións técnicas e os seus anexos.Todos os gastos ocasionados 

por tales publicacións (DOG, BOP) serán custeados polo adxudicatario, o que, do 

mesmo modo, debe ser indicado nos anuncios debendo estar acreditado o seu 
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pagamento con anterioridade á formalización do contrato.  Estímase que o custo 

máximo que os repetidos anuncios poden orixinar, ascenderá a  1.500,00 €.  

 10.2.  Información aos licitadores .- O prego de condicións e os requisitos técnicos e, 

en particular, estará dispoñible aos licitantes no perfil do contratante.  

 Ademais, pode consultarse na sede administrativa da Deputación provincial de Lugo 

(Rúa San Marcos 8, na localidade de Lugo), no horario das 09:00 ás 14:00 horas, de 

luns a venres e desde a primeira publicación do primeiro dos anuncios da licitación e ata 

o prazo de remate da mesma.  

 10.3.  Visitas aos parques comarcais .- Co fin de facilitar a realización das propostas 

polos licitantes interesados, o consorcio facilitará as visitas aos parques do comarcais se 

o solicitan expresamente na forma que se indicará a continuación.  O licitador / s que o 

solicite deberá ir debidamente acreditado, para o que o solicitará por escrito mediante 

Fax dirixido á Secretaría do Consorcio (Nº: 982260268) quen responderá pola mesma 

via ( ou por correo electrónico no caso de ser facilitado), do día e hora s / s que se pode 

facer esa visita s /.  O prazo para a conclusión das visitas será, como máximo, a partir da 

data da publicación do primeiro anuncio de licitación, e ata os cinco días naturais 

previos ao remate do prazo de presentación de propostas polos licitadores.  

 11 ª.  Proposicións: Lugar e prazo de presentación.  

 11.1.  Normas xerais .- Cada licitador non poderá presentar máis dunha proposta, nin 

poderá suscribir proposta algunha en unión temporal con outros se o fai 

individualmente, ou figurar en máis dunha unión temporal. A infracción destas regras 

dará lugar á inadmisión de todas as propostas subscritas polo infractor. Os licitadores 

terán en conta que a presentación dunha proposta supón a aceptación incondicionada 

por parte do empresario do contido da totalidade das cláusulas ou condicións deste 

prego e dos seus anexos, así como do prego de prescricións técnicas, sen salvedade ou 

reserva algunha. 

 11.2 Presentación na administración contratante.- As propostas para tomar parte na 

licitación deberán presentarse no Rexistro Xeral de Entrada do Consorcio Provincial de 

Lugo para a prestación do servizo contra incendios e salvamento, sito na Rúa San 

Marcos, nº8, na localidade de Lugo.  

 11.3.  Prazo .- Conforme ao previsto polo art.  143 da LCSP a presentación de 

propostas polos interesados deberán ser feitas dentro dun período máximo de quince 

días naturais a partir do día seguinte ao da última publicación dos anuncios de licitación 

(DOG ou BOP), citado na cláusula 10.1 do presente prego.  

 En calquera caso, se o último día coincidise con  festivo, o día da poxa sería o primeiro 

hábil tras este festivo.  

 O horario de presentación das propostas, sexa cal fose o medio no que se presenten, é 

dende as 9:00 ata as 14:00.  
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 11.4.  Outros medios admitidos .- Na forma, tempo e horario indicado enriba, os 

licitantes poderán tamén, de conformidade co disposto no art.  80,4 RGLCAP presentar 

as súas propostas, por calquera medio permitido polo parágrafo 4 º do art.  38 da Lei 

30/1992, do 26 de novembro sobre o Réxime Xurídico das Administracións Públicas e 

Procedemento Administrativo Común, e, neste caso, para ser validamente admitida a 

proposta, o propoñente deberá enviar, por fax ao número 982260268, ao consorcio 

contratante, o mesmo día da presentación de documentos por esta vía, unha copia do 

recibo ou documento que verifique a entrada da súa proposta nos órganos anteriormente 

mencionados art.  38,4.  Na aplicación do disposto no art.  80,4 RGLCAP,  transcorridos 

dez días dende a data indicada de remisión, sen que a documentación sexa recibida, non 

será aceptada.  Tampouco será admitida documentación algunha se chegara fora do 

prazo e non se houbese remitido o anuncio da mesma mediante Fax xustificativo da data 

de imposición do envío. Non se admitirá que ese anuncio de envío se faga mediante 

correo electrónico.  

 12 ª.  Proposicións: Documentación.  

 As propostas presentadas polos licitadores serán secreta e serán arbitrados os medios, 

pola Administración, que garantan ese carácter ata o momento da apertura. 

Os licitadores deberán presentar as súas propostas dentro do prazo establecido no 

parágrafo anterior, e en cada un dos sobres que están listados nos parágrafos 1,2 e 3 

desta cláusula, no anverso dos  que debe conter a seguinte lenda:  

 SOBRE "_" (segundo o caso: "A", "B" ou "C") comprensivo de _____ (Según 

proceda: A "capacidade e solvencia para contratar”; B", documentación 

técnica dos criterios de adxudicación non avaliables en números ou 

porcentaxes "ou C", Proposición económica (criterios de adxudicación 

avaliables en cifras) ", que presenta D ª. / D. _____, en nome e representación 

da empresa "_____" (ou Unión temporal), con domicilio____ _____ Teléfono e 

Fax _____, para participar na licitación do expediente ... ... ... ..., convocado polo 

Consorcio Provincial para a prestación do Servizos Incendio e Salvamento  

 En_________, _____ de __ de 2011  

 (Sinatura do propoñente e selo da empresa)  

 

 Os sobres conterán os documentos citados nos parágrafos 1, 2 e 3 desta cláusula, en 

orixinal ou copias autenticadas (excepto a garantía provisional, debendo, en calquera 

caso, presentar o documento orixinal), documentos que, de conformidade co  disposto 

no art.  35.d) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, deben aparecer escritos en galego ou 

castelán, ou oficialmente traducidos a calquera destas linguas, sen emendas, rasuras ou 

omisións que poidan levar á Administración, no procedemento de adxudicación, a 

confusión sobre o seu contido, intención ou natureza.  
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 12.1:. Sobre A: subtitulado "a capacidade e solvencia para contratar" .- incluirá a 

documentación que se relaciona a continuación, e precedendo á mesma, faráse constar, 

en folla independente (dentro do sobre, como primeira páxina) un índice da totalidade 

dos documentos que o licitador presenta nese sobre, enunciado numéricamente 

conforme prevé o artigo 80.1 do RXLCAP.:  

 1 º.  Os documentos relativos á personalidade e capacidade de actuar:  

 a) Persoa física española:  

 Fotocopia do documento nacional de identidade (ou Pasaporte ou documento que o 

substitúa regulamentariamente) e Número de Identificación Fiscal, debidamente 

compulsados.  

 b) Persoa xurídica española:  

1.  Fotocopia do Número de Identificación Fiscal (CIF) da empresa.  

2.  Escritura de constitución e, no seu caso de modificación, rexistrada no Rexistro 

Mercantil ("Caxetín" do Rexistro).  Se, de acordo coa lexislación mercantil, non 

fora esixible á persoa xurídica a súa inscrición no rexistro Mercantil, a 

acreditación da capacidade de actuar será demostrada mediante a presentación 

de escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, donde 

consten as normas polas que se rexe a súa actividade, inscritos, no seu caso, no 

correspondente Rexistro oficial.  

 c)-Empresas non españolas de Estados membros da Unión Europea ou de 

Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo:  

 A capacidade de actuar debe ser acreditada pola inscrición no rexistro procedente ou 

pola presentación dos certificados que figuran no anexo I do RXLCAP.  

 d) Restantes empresas estranxeiras:  

1.  Acreditarán a capacidade de obrar mediante informe expedido pola Oficina ou 

Misión Diplomática Permanente de España ou oficina consular de España do 

lugar do domicilio da empresa.  

2.  Informe de reciprocidade: as persoas físicas ou xurídicas de Estados non 

pertencentes á Unión Europea e non signatarios do Acordo sobre Contratación 

Pública da Organización Mundial do Comercio, presentarán tamén un informe 

de reciprocidade emitida pola Misión Diplomática Permanente de España no que 

se faga constar que o Estado de orixe da empresa admite, á súa vez, a 

participación das empresas españolas na contratación coa Administración é de 

forma substancialmente semellante.  

 

 e) Disposición común de orde xurisdicional para todas as empresas non españolas:  
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 Todas as empresas non españolas (ou empresarios individuais non españois), sexan ou 

non comunitarias deben presentar unha declaración de sometemento á xurisdición dos 

tribunais e xulgados españois de calquera tipo, para todos os incidentes que poidan, 

directa ou indirectamente derivar do contrato, renunciando, se é o caso, ao foro 

xurisdicional estranxeiro que puidera corresponder ao licitador.  

 2 º.  Documentación acreditativa da representación:  

 a) Persoa física española:  

1.  Fotocopia do documento nacional de identidade (ou pasaporte ou documento 

que o substitúa regulamentariamente) do asinante da proposta, cando non está 

presentada polo empresario e individual.  

2. No caso de que o licitador non actúe no seu propio nome deberá acompañar 

poder Notarial para representar á persoa en nome da que concorre ante o 

Consorcio, bastanteado por fedatario público ou por Letrado colexiado no 

ámbito do Colexio Profesional Provincial.  

 b) Persoa xurídica española:  

1.  DNI, pasaporte ou documento que o substitúa, do representante legal da 

empresa e, se é o caso, do que concorre no seu nome.  

 2. Poder Notarial para representar a entidade en nome de que concorra ante o 

Consorcio, verificado de suficiencia por fedatario público ou por Letrado 

colexiado no ámbito do colexio profesional. Se o poder fose de carácter xeral 

deberá figurar tamén inscrición do mesmo no Rexistro Mercantil. 

 c) Persoas físicas estranxeiras e empresas estranxeiras:  

1.  Persoa física da Unión Europea ou signatarios do Acordo sobre o Espazo 

Económico Europeo ou dun país asinante do Acordo sobre Contratación Pública 

da Organización Mundial do Comercio ou non comprendido nos anteriores:  

a.  Fotocopia do documento nacional de identidade (ou Pasaporte ou documento 

que o substitúa regulamentariamente) do asinante da proposta, cando a mesma non 

sexa presentada polo propio empresario individual.  

b.  Suficiente poder de asinar a proposta cando non sexa presentada polo propio 

empresario individual.  

2.  Persoa xurídica da Unión Europea ou de Estado signatario do Acordo sobre o 

Espazo Económico Europeo ou dun país asinante do Acordo sobre Contratación 

Pública da Organización Mundial do Comercio ou calquera outro país non 

comprendido nos anteriores:  
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a.  Fotocopia do documento nacional de identidade (ou Pasaporte ou documento 

que o substitúa regulamentariamente) da persoa que asina a proposta.  

b.  Poder bastante do que asina a proposta.  

 

 3 º.  Documentos relativos á prohibición de contratar e asociados e conexos 

e sobre empresas vinculadas:  

 Deben ser presentados todos os documentos recollidos a continuación:  

 a) Testemuño xudicial, certificación administrativa, ou declaración responsable 

do licitador ante unha autoridade administrativa ou organismo profesional 

cualificado ou a acta de manifestacións dun notario público de non estar incurso 

nas prohibicións para contratar coa Administración conforme ao artigo 49 da 

LCSP, comprendendo expresamente esta declaración a circunstancia de estar ao 

corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.  

b.  Declaración responsable de relación de empresas vinculadas co licitador 

axustada ao modelo seguinte:  

 <<D / Dª __ residente en (Rúa/praza __ núm.: _ , C..P.:__, localidad e_, provincia _)  e 

con DNI Nº: ___ actuando no seu propio nome e dereito (ou en representación de_____, 

en calidade de____, según escritura _____), en relación coa proposta presentada na 

licitación con número S.  05/11, convocada polo Consorcio provincial de Lugo para a 

prestación do servizo contra incendios e salvamento, de conformidade co disposto no 

artigo 129 da Lei 30/2007, de contratos do sector público:  

 DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE: Que son empresas vinculadas 

coa empresa licitadora as incluídas na relación que a continuación se reflicte, sen que 

exista ningunha outra empresa na que concorran os requisitos sinalados no citado 

precepto legal.  

 RELACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS COA LICITADORA RESPECTO DA 

CONTRATACIÓN DO EXPEDIENTE S.  05/11:  

Nombre ou razón social NIF / CIF 

  
  

 

Lugar, data e sinatura do declarante 

 No caso de non ter empresas vinculadas esta declaración se realizará igualmente, 

indicando que o licitador concorrente non ten vinculación de empresas.  
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 4 º.  Documentos acreditativos da solvencia económica, financeira e técnica:  

 a) Solvencia económica e financeira:  

 Será presentado informe de Institucións financeiras sobre a solvencia económica e 

financeira da empresa, nas que se faga constar, expresamente que o licitador ten 

solvencia económica e financeira para prestar eficaz execución do contrato e a 

prestación que se inclúe, en caso de resultar adxudicatario ( art. 64.1.a da LCSP).  

 b) Solvencia técnica  

 Establecerase mediante a presentación de todos os seguintes documentos:  

1.  Lista das principais subministracións efectuadas durante os últimos tres anos, 

con indicación do seu importe, datas e destino público ou privado. Os 

subministracións efectuadas se acreditarán mediante certificados expedidos ou 

visados polo órgano competente cando o destinatario sexa unha entidade do 

sector público e, se o fora do sector privado, se acreditará mediante un 

certificado expedido por dito destinatario ou mediante declaración do 

empresario (art. 66,1 . a  da LCSP).  

2.  Indicación do persoal técnico ou unidades técnicas integradas ou non na 

empresa, dos que se dispoña para a execución do contrato, especialmente os 

encargados do control de calidade (art. 66.1.b da LCSP).  

3.  Descrición das instalacións técnicas, das medidas empregadas polo empresario 

para garantir a calidade e métodos de estudo e investigación da empresa (art. 

66.1.c da LCSP).  

4.  Relación indicativa de maquinaria, material e equipo técnico dispoñible para a 

execución do contrato, indicando as titulacións académicas e o currículo 

profesional do persoal responsable da execución do contrato (art. 66,2 LCSP).  

 

 5 º.  Garantía provisional:  

 O documento orixinal que acredite a prestación da garantía provisional estipulada na 

cláusula 13.1 do presente prego  

 6 º.  Unións temporais de empresas:  

 Documentación ademais das anteriores, caso de que corresponda, deben proporcionar 

as unións temporais: Ademais da presentación da documentación reflectida nos 

números 1 a 5 ° enriba, se a UTE non está formalmente constituída no momento da 

presentación da oferta, deberá figurar o correspondente documento asinado por todos os 

empresarios que subscriban a unión, indicando os nomes e circunstancias dos 

empresarios que subscriben a proposta, a participación na unión de cada un deles, e a 

designación formal da persoa ou persoas ou entidades que, durante a vixencia do 

contrato ostentarán a representación da UTE ante a Administración contratante.  
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 12.2:. Sobre B subtítulado "DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE CRITERIOS DE 

ADXUDICACIÓN NON AVALIABLES EN CIFRAS OU PORCENTAXES " 
Comprensivo da documentación que se indica a continuación, documentación que 

deberá estar debidamente ordeada e precedida do índice correspondente, a cal debe 

relacionarse cos elementos que sobre a súa valoración terá, cando menos, en conta o 

Comité técnico e que figuran na Cláusula 17.2 deste prego:  

1.  Descrición da solución técnica proposta polo licitador e que incluirá, polo 

menos:  

 

a.  Resumo dos aspectos relevantes e significativos da solución ofrecida.  

b.  Información detallada da oferta, en relación coa Prescrición terceira do 

Prego de prescricións técnicas:  

  Solución en Hardware e software das funcións plantexadas na 

prescrición 3 citada.  

  Diagrama detallado da rede.  

  Ubicacións finais de repetidores, debendo xuntarse en todo caso, 

mapa,  garantías de seguridade precisas e autorizacións de 

instalación dos repetidores.  

  Os equipos utilizados en cada ubicación.  

  Explicación detallada da arquitectura proposta.  

  Descrición do sistema de control e xestión de emerxencias 

empregado polo operador do sistema (licitador).  

  Diagramas, fotografías e todos os documentos  que se consideren 

necesarios para a comprensión da solución proposta.  

c.  Probas de viabilidade.  Cálculos relacionados coa implantación de rede 

de radio comunicacións, incluíndo polo menos a seguinte información:  

  perfís do terreo.  

  Equipos usados. Fabricante, marca, modelo, así como as 

características técnicas e de rendemento dos equipos ofertados 

Todos os compoñentes do equipo ofertado deberá ser os orixinais 

que garanta o fabricante. 

  Tipo e ganancia da antena.  

  Frecuencia de uso.  

  As perdas causadas polos cables e outros elementos da 

instalación.  

  Potencia de transmisión dos equipos.  

  Cobertura real esperada.  nivel do sinal estimado de recepción en 

diferentes partes da provincia de Lugo.  

d.  Informe ou memoria sucinta, que describa os resultados das probas 

realizadas, indicando, como mínimo, para cada tipo de equipo 

considerado, a ubicación idónea do mesmo, o modelo de antena ou 

conxunto de antenas máis adecuado e a calidade óptima de sinal obtida 

en cada extremo.  
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 e. Planificación e metodoloxía de traballo:  

o  Plan de traballo proposto.  

o  Indicación dos diferentes procedementos utilizados para definir as fases 

do proxecto, actividades e cronograma dos traballos.  

o  Descrición dos proxectos básicos e das medidas tomadas polo ofertante 

para seguir, controlar e garantir a calidade dos traballos.  

o  Descrición da metodoloxía, medios materiais, garantía de calidade, 

seguridade e confidencialidade, así como outros que se prevé aplicar para 

vixiar e garantir o adecuado cumprimento do contrato.  

 

2.  Prestacións complementarias ás esixidas que supoñan melloras ao 

contrato:  

 Incluirá aquelas prestacións que impliquen melloras con respecto ás mínimas 

establecidas no prego de prescricións técnicas, en especial, se incluirán:  

 a.  Melloras técnicas ou melloras funcionais dos equipos ofrecidos.  

 b.  A escalabilidade da solución proposta para abordar a posibilidade de 

expansión futura deste servizo.  

 c.  Mellora no rango de cobertura.  

 3 Experiencia acreditada do propoñente en subministracións ou servizos 

análogos aos que son obxecto do contrato:  

 Deberá presentarse a relación debidamente acreditada mediante contratos na 

subministración ou desenvolvemento de instalacións, mantemento e 

conservación do tipo de instalacións e equipos obxecto do contrato.  Experiencia 

no campo das Telecomunicacións, os licitadores terán en conta na presentación 

deste apartado os elementos esenciais para a valoración do mesmoa (Cláusula 

17.2), e aportarán a documentación para o efecto así como calquera outro que 

consideren que debe ser tido en conta en canto a súa experiencia.  

 4.  Equipo de traballo, no que se incluirá polo menos:  

 a.  Relación dos compoñentes do equipo de traballo, ordeado por categorías 

profesionais, teráse en conta, especialmente, a existencia, dentro de dito persoal, 

dun Enxeñeiro superior de telecomunicacións en calidade de Xefe do proxecto, 

debendo xuntarse copia compulsada do título académico. 

 b.  Para todas as persoas do equipo, deberá detallarse a súa función, o tempo de 

dedicación ao proxecto, polivalencia de funcións e dispoñibilidade, coñecemento 

do proxecto e participación no desenvolvemento e implantación de proxectos da 
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mesma natureza e ámbito.  Os equipos utilizados en cada localidade.  Será 

particularmente valorada a implantación de proxectos similares en consorcios de 

Galicia.    

5.  Medios dos que dispón o licitador:  

 

Deberá presentarse documentación fehaciente, subscrita polo licitador, onde 

queden suficientemente descritos os elementos a seren considerados para a 

avaliación, conforme o descrito, para este apartado, na cláusula 17.2 do presente 

prego, así como calquera outro que o propoñente estime deba ser considerado en 

relación a este apartado.  

6.  Garantía, asistencia técnica e mantemento:  

 Documentación relativa a:  

a.  Instalación, tempo e condicións das garantías e melloras déstas.  

b.  Probas.  

c.  Mantemento e servizo.  

d.  Técnico servizo dispoñible.  

 

 12.3:. Sobre C subtítulado "PROPOSTA ECONÓMICA (CRITERIOS DE 

ADXUDCIACIÓN AVALIABLES EN CIFRAS)" .- Comprensivo da proposta 

económica que oferta o licitador (avaliado na Fase III), e que será realizada de 

conformidade co modelo seguinte:  
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 D / Dª __, residente en __ (localidade e provincia), Rúa/ praza__ / n º de teléfono __ __, 

con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitúa) n º __, actuando no seu propio 

nome (ou en nome da empresa " __ "CIF ___, ___ enderezo, teléfono e Fax.__ __) 

participa no procedemento aberto para a adxudicación do contrato comprendido no 

expediente... ... .... según os anuncios publicados no DOG, núm:. __ e BOP núm __ de 

data __/__/2011, e para o que fai constar  expresamente que:  

1. Acepta tomar parte na licitación da subministración do expediente………, 

indicado de acordo coas condicións prevista polo Consorcio contratante. 

2. Coñece e acepta Expresa e plenamente o prego de cláusulas 

administrativas particulares que rexe na contratación, así como os seus anexos e o 

prego de prescricións técnicas que forman parte do contrato, aceptando 

íntegramente os termos, cláusulas e obrigas contidos en ditos documentos, sen 

reserva algunha.  

3.  Oferta o prezo de : ............... € (en cifras e letra), sen IVE e do que 

resulta o seguinte:  

 

 PREZO BASE  IVE (18%)   TOTAL  

   

 

 

 Este prezo inclúe os elementos e gastos citados cláusula 2 do prego de cláusulas 

administrativas particulares e de conformidade co de prescricións técnicas.  

4. Se compromete e obriga expresamente a presentar dentro do prazo 

máximo de dez días hábiles dende recibido o requirimento a documentación a 

que fai referencia a cláusula  16.7 deste prego.  

 

 En  _____, __ de _____ de 2011.  

 O licitador,  

 (Sinatura do licitador ou o seu representante e, se é o caso selo)  

 

 13 ª.  Garantías: provisional e definitiva.  

 13.1.  Garantía provisional .- En atención ao fin e prezo do contrato, e con apoio no 

establecido no art.  91 LCSP, os licitadores deberán presentar unha garantía por valor de 

4.576,27  € (catro mil cincocentos setenta e seis euros con vinte e sete céntimos de 

euro), calculado pola aplicación da porcentaxe do 3% sobre o prezo do contrato, 

excluída a partida do Imposto sobre o Valor Engadido.  
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 Responde a garantía provisional, do mantemento das propostas presentadas polos 

licitadores ata a adxudicación do contrato, e, ademais, para o licitador que resulte 

adxudicatario, esta garantía responde tamén do cumprimento das obrigas que impón o 

segundo parágrafo do artigo 135.2  

 A garantía provisional extinguirase automaticamente e será devolta aos licitadores, 

inmediatamente despois da adxudicación do contrato, sen embargo, será retida ao 

adxudicatario ata que proceda á constitución da garantía definitiva e poderá ser 

incautada ao/aos licitador/es que retiren inxustificadamente a súa proposta antes da 

adxudicación.  

 13.2.  .- Garantía definitiva.-Ascendera esta garantía ao importe que resulte de aplicar 

a porcentaxe do 5 por 100 ao valor de adxudicación do contrato, excluído o Imposto 

sobre o Valor Engadido.  

 Deberá acreditarse a presentación da garantía definitiva, dentro do prazo dos dez días 

hábiles ao seguinte á recepción do requirimento que a tales efectos fará a 

Administración contratante  

A garantía definitiva permanecerá en vigor por un período de (1) ano, contado a partir 

do día seguinte ao da sinatura da Acta de recepción positiva da subministración obxecto 

do contrato, salvo mellora, neste extremo, presentada polo adxudicatario e aceptada 

polo Consorcio nos termos establecidos na Cláusula 2 .2 deste prego.  

 13.3.  Formas de prestación .- As garantías poden prestarse en calquera forma e coas 

formalidades para o efecto previstas no art.  84 LCSP.  Para estes efectos, as garantías 

poden ser prestadas en metálico, mediante valores de elevada liquidez, mediante aval ou 

por seguro de caución, nestes últimos casos deberá estarse ao disposto nos artigos 55 e 

seguintes do RXLC  e cosas formalidades que para a súa constitución prevé o artigo 

61 deste mesmo regulamento.  

 14 ª.  Mesa de contratación e Comité de expertos.  

 14.1.  Composición da mesa, funcións e concorrencia mínima .- A Mesa de 

contratación, que ten como misión principal a realizaci´n da proposta de adxudicación 

ao órgano de contratación, está designada por este último de acordo co disposto polo 

artigo 295 da LCSP, en relación cos artigos 21 e 22 do Real Decreto 817/2009.  Esta 

Mesa, estará composta por catro membros e responderá a formación seguinte:  

 Presidente:  

o  Presidente do Consorcio  

 Vogais:  

o  Un membro do pleno do Consorcio, representando á Deputación 

Provincial de Lugo.  
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o  Membro do Pleno do Consorcio, en representación da Xunta de Galicia  

  O titular da Secretaría - Intervención do Consorcio para actuar 

coas funcións de vogal, encomendadas polo apartado 10 da 

disposición adicional segunda da  LCSP así como, en ausencia 

doutro funcionario, tamén actuará de Secretario/a da Mesa.  

 A Mesa non poderá constituírse nin  facer calquera proposta formal algunha sen a 

asistencia e efectiva concorrencia de, como mínimo, tres dos seus membros, entre os 

que, necesariamente estarán o Presidente e a persoa titular da Secretaría Intervención do 

Consorcio ou quen legal ou regulamentariamente os substitúan.  

 Do mesmo xeito, ás reunións que a Mesa realice poderán incorporarse os asesores 

especializados que se estimen necesarios, actuando con voz pero sen voto.  

 14.2.  Composición do Comité de expertos, funcións e concorrencia mínima .- 
Constitúese este Comité de conformidade co disposto no art.  134,2 LCSP, tendo en 

conta que existen criterios de adxudicación  que non son medibles por números ou 

porcentaxes obtidas pola aplicación de fórmulas.  En consecuencia, este Comité emitirá 

informe de avaliación sobre esa serie de criterios previamente á apertura do Sobre "C", 

como consta nas cláusulas 15 e 17 deste prego (Fase II.2).  

 O Comité estará composto por catro expertos, nomeados polo presidente do Consorcio, 

a proposta dos titulares da Presidencia da Deputación Provincial de Lugo e da Dirección 

Xeral de Emerxencias e Interior da Xunta de Galicia.  En calquera caso, deben estar 

presentes para a formulación do informe (que conterá a valoración correspondente), 

polo menos tres dos seus membros.  

 14.3.  Publicidade da composición do comité .- A composición nominativa do Comité 

de expertos será publicada no perfil do contratante do Consorcio.  

 15 ª.  Actuacións da Mesa e do Comité de expertos.  

 15.1.  Fases que comprende a apertura e valoración das ofertas.- De acordo cos 

criterios de adxudicación e con apoio do disposto nos arts.  22 e 25 a 30 do citado Real 

decreto 817/2009, vanse diferenciar as seguintes fases no proceso da Mesa e do Comité:  

o  Fase I, comprenderá os actos relativos á apertura e calificación da 

documentación contida nos sobres  "A"  e aceptación inicial dos 

licitadores.  A reunión ou reunións non son públicas.  

o  Fase II comprende, á súa vez:  

o  II.1 fase, a apertura pública sobre "B".  

o  II.2 fase, de avaliación e informe do Comité técnico. 

o  Fase III, nun evento público, a apertura dos sobres "C".  

o  Fase IV, valoración da oferta económica e proposta de adxudicación.  
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 15.2.  Fase I,  apertura e calificación da documentación (sobre A) e enmenda .-.  A  

Mesa se constituirá para a calificación da documentación e comprobación da 

documentación acreditativa da personalidade xurídica, capacidade de obrar, 

apoderamento, solvencia e demáis requisitos da cláusula 12.1 deste prego, que tivesen 

presentado os licitadores nos sobres "A", dentro dos vinte días hábiles ao seguinte do de 

remate da presentaci´n de ditas ofertas, no lugar que, ao efecto, se determine. 

 Se, no curso da reunión da Mesa, ésta observara defectos ou omisións  subsanables na 

referida documentación, concederá un prazo máximo de tres días hábiles para que o/os 

licitador/es sanee o erro apreciado, extremo que deberá ser notificado polo secretario da 

Mesa ao interesado/s por fax. En todo caso, as propostas que non se adapten aos 

requisitos de contido  estrito da Cláusula 12.1 do presente prego non serán admitidas á 

licitación.  

 No mesmo acto de apertura, poderá realizarse a admisión provisional de licitadores. En 

todo caso, das actuacións da Mesa, levantarase a Acta correspondente.  

 Ademais da enmenda referida no presente apartado, a fin de completar a acreditación 

da solvencia dos licitadores, a Mesa poderá solicitarlles cantas aclaracións estime 

necesarias sobre a documentación presentada, así como requirirlles outros documentos 

complementarios, requirimento que deberá ser cumprimentado no prazo máximo de 

cinco días naturais e sempre antes da declaración de admisión de proposicións. 

 15.3.  Fase II.1, do acto público de apertura do sobre "B" .- En base ás 

comprobacións anteriores, o mesmo día do acto anterior ou no día, hora e lugar 

designados pola Mesa ou o seu presidente e, en calquera caso logo do prazo máximo de 

sete días a partir da conclusión da apertura dos sobres "A",  se reunirá de novo a Mesa a 

fin de realizar a apertura dos sobres "B" e comprobar o contido dos mesmos para, 

finalmente, remitilos ao Comité de expertos para a análise e emisión do informe coa 

valoración que lle corresponda de acordo cos criterios para iso, establecidos na cláusula 

17 do presente prego, excepto os contidos no sobre " C ".  

 A reunión de apertura desta documentación será pública, insertándose no perfil do 

Consorcio con, cando menos 48 horas de antelación, o lugar, data e hora previstos para 

a súa realización. 

 O procedemento de apertura, nesta fase deberá atender a:  

o  A reunión de apertura do sobre "B" será  pública e comezará coa lectura 

ou nota dos anuncios de licitación, tras o que, se recontarán as propostas 

confrontándoas cos datos que, a estos efectos, subministrará a persoa 

titular da Secretaría do Consorcio para, a continuación, proceder a dar 

público coñecemento do número de propostas recibidas, nome dos 

licitadores e confrontación dos indicados datos cos sobres  "B", que 

deben estar pechados e en condicións idénticas ás de entrega.  

o  Se hai discrepancia entre as propostas presentadas e a certificación para 

o efecto emitida ou ben, xurdan dúbidas sobre as condicións do segredo 
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debido á custodia dos sobres, o acto será suspendido de forma inmediata 

iniciándose con urxencia as investigacións oportunas sobre os feitos, 

volvéndose a anunciar, no seu caso, mediante inserción de anuncio o 

novo inicio do acto público unha vez que os sucesos estivesen 

debidamente esclarecidos.  

o  O presidente dará conta, no seu caso, dos licitadores que foron excluídos 

e da causas da exclusión notificándose ou publicándose o resultado da 

cualificación.  

o  En calquera caso, as ofertas rexeitadas quedarán excluídas do 

procedemento de tal forma que os seus sobres permanecerán pechados e 

non poderán ser abertos aos efectos de aquél.  

o  As propostas serán abertas pola orde de entrada no Rexistro do 

Consorcio.  

o  Antes da apertura da primeira proposición, será concedida ás partes 

interesadas a posibilidade de presentar as súas observacións ou pedir 

aclaracións que considere necesarias, procedéndose por parte da Mesa a 

contestar ás dúbidas sobre os extremos requiridos xa que, finalizado ese 

momento, non serán admitidas observacións ou interrupcións ao acto. Os 

interesados deberán ter en conta que a Mesa non se fará cargo de 

documento algún que presenten os licitadores neste momento, sexa cal 

fose a natureza do mesmo.  

o  Tras a apertura do sobre "B" levantarase a Acta correspondente.  

 15.4.  II.2 Fase .- Informe do Comité .- O Comité de expertos realizará as reunións 

que fosen precisas para, finalmente e de conformidade co disposto neste prego, 

atendida, especialmente a valoración que figura na cláusula  17 ª do mesmo e en 

conexión con disposto no art. 25 do Real Decreto 817/2009, emitir a valoración no 

informe que lle  pertence.  Emitido o informe, deberá entregalo á Secretaría da Mesa de 

contratacion para a súa unión ao expediente e continuación das actuacións que 

comprende o procedemento de adxudicación. O prazo máximo para a emisión deste 

informe será dun mes, dende convocada a reunión que de inicio ás actuacións do 

Comité. 

 15.5.  Fase III, acto público de apertura do sobre "C" .- Emitido informe polo 

Comité técnico e entregado á Secretaría da Mesa, no día, lugar e data designado pola 

Presidencia da Mesa, se reunirá ésta de novo para a reaización do acto público de 

apertura dos sobres "C".  Para estes fins, deberá ser inserido no perfil do contratante 

anuncio, con 48 horas de antelación á data, lugar e hora acordada para a reunión.  

 O procedemento de apertura, nesta fase atenderá a:  

o  A reunión de apertura do Sobre "C" será pública e comezará dando 

conta da puntuación obtida polos licitadores derivada da valoracion 

incluída no informe do Comité de expertos.  

o  A continuación, se realizará a apertura do Sobre "C" e nese momento, se 

dará ocasión aos interesados para comprobar que os seus sobres se 

atopan nas mesmas condicións en que foron entregados, de forma que si 
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xurden dúbidas sobre as condicións do segredo debido á custodia dos 

sobres, o acto será suspendido inmediatamente iniciándose con urxencia 

as investigacións adecuadas dos feitos, volvéndose a anunciar, no seu 

caso, pola inserción de anuncio no perfil, o novo comezo do acto público 

unha vez que os feitos foran debidamente esclarecidos.  

o  As propostas serán abertas pola orde de entrada no Rexistro do 

Consorcio.  

o  Cada un dos sobre "C" será aberto e verificarase en primeiro lugar, se a 

proposta está axustada ao modelo esixido na cláusula 12.3 deste prego, 

para, a continuación, dar lectura en voz alta do contido das propostas no 

seu aspecto económico. Con todo, se se observa que algunha proposta 

supera o importe do prezo de licitación ou variara substancialmente o 

modelo requirido de tal forma que a fagan inviable, será rexeitada pola 

Mesa mediante resolución motivada.  

o  Finalizadas as actuacións precedentes, levantaráse a Acta 

correspondente . 

 15.5.  Fase IV, proposta de adxudicación .- Finalizado o acto público anterior, e nese 

mesmo día ou noutro sinalado polo Presidente da Mesa, se reunirá ésta de novo para 

realizar a avaliación das propostas en termos dos artigos  134 e 135 da LCSP e de 

conformidade co establecido na Cláusula 17 ª do presente prego, engadíndolle á 

puntuación dada polo Comité técnico e, finalmente, clasificando as ofertas en orde 

decrecente de puntuación, realizando a proposta de adxudicación que lle corresponde. 

Durante ese proceso, poderá solicitar, se o estima oportuno, cantos informes precise así 

como recabar do Comité técnico as explicacións precisas para aclarar as dúbidas ou 

elementos respecto ao contido íntegro do informe emitido polo referido comité. 

Realizada a proposta de adxudicación, se levantará a Acta correspondente, que será 

elevada ao Órgano de contratación xunto co resto de actas, informes, antecedentes e 

documentos que obren no expediente.  Esta proposta non crea ningún dereito nin é 

vinculante para o órgano de contratación, quen, non obstante, deberá razoar a súa 

decisión en caso de que se aparte do contido de aquela.  

 16 ª.  Adxudicación.  

 16.1.  Adxudicación .- A adxudicación será acordada polo órgano de contración en 

resolución motivada que será notificada aos licitadores e publicada no perfil do 

contratante do órgano de contratación. Así mesmo, poderá tamén, e aos únicos efectos 

de coñecemento, ser anticipado a todos os licitadores mediante fax. Se os interesados o 

solicitan, se lles facilitará informacion no prazo máximo de cinco días hábiles dos 

motivos do rexeitamento da súa proposta e das características da proposta do 

adxudicatario que foron determinantes para a adxudicación ao seu favor. 

 16.2.  Facultades da Administración .- A Administración alternativamente poderá 

adxudicar o contrato a empresa que estime máis vantaxosa de conformidade co 

establecido neste prego ou declarala deserta, motivando, en todo caso, a súa decisión. 
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 16.3.  Ofertas con valores anormais ou desproporcionados .- Cando o órgano de 

contratación presuma fundadamente que a proposta non pode ser cumprida como 

consecuencia de valores anormais ou desproporcionados , como se describe na cláusula 

17.2 do presente prego e, tramitado o procedemento establecido na referida cláusula de 

conformidade co disposto no art.  136 da  LCSP.  Se o órgano de contratación atendidas 

as xustificacións e demais elementos derivados do proceso, incluíndo a  conclusión da 

Mesa de contratación, estimase, finalmente, que a oferta non pode ser cumprida a 

consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, acordará a 

adxudicación a favor da seguinte proposición máis vantaxosa de acordo co orde en que 

quedaran clasificadas.  

 16.4.  Adxudicación en caso de empate de licitadores .- Se dúas ou máis propostas 

acadaran a mesma puntuación tras a aplicación de todos os criterios para este efecto, 

terá preferencia na adxudicación a empresa que presentou a mellor oferta no criterio de 

maior puntuación e, se o empate persiste, se iría aplicando esta mesma preferencia por 

orde de maior a menor para cada un dos criterios enumerados na cláusula 17 º deste 

prego.  

 16.5.  Documentación antes da sinatura do contrato .- Durante o período de 10 días 

hábiles dende a recepción do requirimento que o órgano de contratación faga, o licitador 

que presente a oferta económicamente máis vantaxosa deberá presentar a 

documentación xustificativa da totalidade das circunstancias que se recollen a 

continuación, conforme ao establecido nos artigos 13 e 15 do RXLCAP:  

1.  No que se refire ás obrigas tributarias:  

o  Certificación positiva emitida pola Axencia Estatal para da 

Administración Tributaria de atoparse ao corrente no cumprimento das 

súas obrigas tributarias respecto a dita Administración.  

o  Certificación positiva emitida pola Administración Tributaria da Xunta 

de Galicia e da Deputación de Lugo, de atoparse ao corrente no 

cumprimento das suas obrigas tributarias respecto a ditas 

Administracións.  

2.  En canto ás obrigas coa Seguridade Social:  

o  Certificación positiva emitida pola Tesouraía da Seguridade Social de 

atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias respecto a 

dita Administración.  

3.  En canto ao Imposto de Actividades Económicas:  

o  Proba de que está dado de alta no Imposto de actividades económicas e 

ao corrente no pago do mesmo, debendo xuntar o documento 

xustificativo do pagamento do último exercizo acompañado dunha 

declaración responsable de non terse dado de baixa na matrícula do 
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referido imposto. En caso de estar exento deste imposto, deberá 

presentarse declaración responsable ao efecto. 

4.  En canto á garantía definitiva:  

o  Documento que acredite a constitución da garantía definitiva de acordo 

coa Cláusula 13.2 deste prego. .  

5.  No seu caso, sobre a formalización da escritura de formalización de 

Unión temporal de empresas:  

o  Caso de ser unha unión de empresas debe ser presentada tamén, a 

escritura pública da súa formalización, cuxa duración deberá ser 

coincidente coa do contrato regulado neste prego, ata a súa total 

extinción. 

 16.6 Incumprimento das obrigas e nova adxudicación .- Se o contratista non 

cumprise en forma prazo as condicións establecidas no apartado 5 da presente cláusula 

non será feita a adxudicación ao seu favor, por razóns imputables a el, quedando 

habilitado o  Consorcio para a incautación da garantía provisional presentada por dito 

adxudicatario nos termos establecidos polo artigo 91,1 LCSP.  Ademais, o consorcio 

pode facer unha nova adxudicación ao licitador ou licitadores seguinte a aquel pola orde 

en que quedasen clasificadas as súas ofertas, sempre que esto fose posible e que o novo 

adxudicatario prestase conformidade. Neste caso, se lle concederá un prazo de dez días 

hábiles para cumprimentar as obrigas que se establecen ou licitante despois de que a 

orde en que foron clasificadas as ofertas, se isto fose posible e que o novo 

adxudicatarios foran pagados de conformidade.  Neste caso, a ser concedida no prazo de 

dez días hábiles para completar ata as obrigas previstas no apartado 5 da presente 

cláusula.  

 17 ª.  Criterios de adxudicación.  

 17.1.  Criterios e avaliación .- A Mesa de Contratación e o Comité de expertos 

valorarán as propostas conforme ao previsto nesta cláusula, pola suma das puntuacións 

nas dúas fases que se indica cuxo máximo ascende a 100 puntos, formulándose pola 

primeira a proposta de adxudicación a favor do licitador que maior puntuación obteña 

pola suma de cada un dos criterios seguintes:  

 Criterios sometidos a informe do Comité de Expertos (Fase II.1, documentación sobre 

o "B"):  

 CRITERIOS   Puntuación  

 Prestacións complementarias ao esixidas no prego  10 puntos  

 Experiencia acreditada en subministracións análogas   5 puntos  

 Aumento do número de equipos (portátiles)   5 puntos  



 
CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO 

SERVIZO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO 

c/ San Marcos 8, LUGO (Pazo da Deputación Provincial) 

______________________________________________________________________________________________ 

  

 

 Aumento repetidores e ligazóns de radio   10 puntos  

 Aumentar o período de garantía   10 puntos  

 Proposta de solución técnica   5 puntos  

 Redución do tempo de entrega   5 puntos  

 Outras melloras, valoradas económicamente   10 puntos  

TOTAL Fase II.1   de 0 a 60 puntos  

 

 Criterios calculados mediante a aplicación de fórmulas (Fase III, documentación sobre  

"C"):  

 CRITERIOS   Puntuación  

 Baixa sobre o tipo inicial de licitación da Cláusula 2ª  De 0 a 40 puntos  

 TOTAL Fase III   de 0 a 40 puntos  

 

 17.2.  Factores a seren tidos en conta na avaliación .- As propostas técnicas incluídas 

no sobre "B", serán avaliada polo Comité de expertos para cada un dos elementos 

mencionados, tendo en conta os seguintes puntos:  

1.  En canto ao criterio da solución técnica proposta polo adxudicatarios 

deben ser tidas en conta, en particular:  

a.  A descrición detallada dos equipos e servizos a seren executados.  

b.  As especificacións técnicas do equipo proposto, baseándose no indicado 

no presente prego, que é considerado como un mínimo a cumprir.  

c.  Equipos de calidade comprobada (MTBF)  

d.  Claridade da documentación técnica.  

e.  A formación ofrecida.  

2. En canto ao criterio das prestacións complementarias ás esixidas no 

Prego de prescricións técnicas, se terá en conta, en especial:  

a.  Melloras técnicas ou melloras funcionais dos equipos ofrecidos.  

b.  A escalabilidade da solución proposta contra a posibilidade de 

expansión futura deste servizo.  

c.  Estender a cobertura máis aló dos límites do ámbito de actuación dos 

parques de Bombeiros do Consorcio.  

d.  Posibilidade de estar conectado con redes dixitais futuras de parques de 

Bombeiros das provincias da Coruña, Ourense e Pontevedra, dos parques 

que pertencen ao Consorcio Provincial de Lugo máis próximos a éstas.  
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3.  Sobre o criterio de experiencia acreditada en subministracións 

análogas serán tidos en conta, en particular:  

a.  Lista de experiencias previas na subministración ou desenvolvemento de 

instalacións, mantemento e conservación do tipo das instalacións e 

equipamentos do ámbito do presente contrato.  

b.  Experiencia na prestación de servizos de operador de sistemas de radio 

comunicación dixital tanto coa administración pública como con  

empresas do sector privado.  Para efectos de comprobación, a empresa 

terá que achegar unha copia de todos os contratos, no momento de 

presentar as súas propostas.  

c.  Experiencia demostrable con tecnoloxía DMR en algún parque de 

bombeiros ou servizo similar.  Será necesario achegar unha copia de 

contratos semellantes no momento da presentación da proposta, o que 

demostra a experiencia da empresa na prestación de servizos de operador 

de sistemas de radio comunicación dixital.  

4.  En canto oo criterio relativo ao equipo técnico e de recursos materiais 

e humanos serán tidos en conta, en particular:  

a.  A capacidade técnica do persoal e equipos técnicos para a instalación, 

mantemento e conservación dos equipos deste contrato.  

b.  Especificación dos equipos de traballo e pefís dos integrantes dos 

mesmos.  

c. Sistemas de proba e medición que se empregarán para garantir a debida 

validación das instalacións.  Ter un analizador de espectro portátil e 

medidor de campo.  O propoñente deberá presentar un certificado de 

calibración.  

5.  En canto ao criterio sobre os medios dos que dispón o licitador, será tido en 

conta, en particular:  

a.  Se valorará que a empresa esté rexistrada como un operador na CMT 

para:  

  Explotación dunha rede pública de comunicacións electrónicas 

 – Servizo de radio comunicacións móbiles terrestres en grupo pechado 

de usuarios.  

b.  Se valorará que a empresa esté dada de alta no Rexistro de Empresas 

Instaladoras de Telecomunicacions nos tipos A, B, C, D e E.  

c.  Dispoñibilidade de SW para cálculo automático de cobertura sobre 

DMR para probas previas.  
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6.  En canto ao criterio de garantías, mantemento e asistencia técnica 

serán considerados, incluíndo:  

a.  Tempo e condicións das garantías ofrecidas.  

b.  Melloras as garantías mínimas especificadas.  

c.  Tempos de resposta e resolución.  

d.  Se valorará que a empresa dispola dun servizo técnico con razón social 

na provincia de Lugo  

e.  Servizo 7 días 24 horas  

f.  Dispoñer de,  polo menos un vehículo todo-terreo debidamente equipado 

para o mantemento da rede.  

g.  Dispoñer dun servidor de operación da rede, a fin de poder monitorizar 

o estado das estacións, falta de alarmas ou fallos de subministración ou 

avarías, os cambios de configuración de estacións remotas, medicións 

remotas de valores RSSI para cada estación, etc  

 

 En canto ás ofertas económicas, a baixa de prezo será calculado do seguinte 

xeito:  

 Se calculará usando a fórmula aprobada pola Exma.  Diputación Provincial de 

A Coruña en sesión plenaria de 25/04/2008, e que se pode atoparse na seguinte 

dirección web:  

 http://www.dicoruna.es/contratacion/valoración/ .  Para este cálculo, se excluirá 

o  IVE.  

 17.3.  Apreciación de  ofertas anormais ou desproporcionadas. Se considerará en 

principio, como ofertas con valores anormais ou desproporcionados, cando as oferta/s 

económicas estén en algunha das das seguintes circunstancias:  

1.  Cando, concorrendo  un único propoñente, a súa oferta sexa inferior ao 

orzamento da licitación en máis de 25 puntos porcentuais.  

2.  Cando, concorrendo dous licitadores, a oferta que sexa inferior en máis 

de de 20 unidades porcentuais en relación a outra.  

3.  Cando, concorrendo tres licidores, as que sexan inferiores en máis de 10 

unidades porcentuais  á media aritmética das ofertas presentadas. 

Exclúese, para este cálculo o valor da oferta máis alta cando sexa 

superior en máis de 10 unidades porcentuais que a media.  En calquera 

caso, será considerada desproporcionada a baixa superior a 25 unidades 

porcentuais.  

4.  Cando, concorrendo catro ou máis licitadores, as ofertas sexan máis 

baixas en máis de 10 unidades porcentuais á media aritmética das 

propostas presentadas.  Non obstante, se entre elas, hai ofertas que están 

por riba desa media máis de 10 unidades porcentuais, se procederá ao 

http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=es&tl=gl&prev=_t&u=http://www.dicoruna.es/contratacion/valoraci%C3%B3n/
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cálculo dunha nova media só coas ofertas que non estean no suposto 

indicado. En calquera caso, se o número das restantes ofertas é inferior a 

tres, a nova media se calculará sobre as ofertas de menor contía. 

 

17.4 Renuncia .- A presentación da proposta vincula o contratista coa Administración 

en canto que a renuncia da adxudicación do contrato ou da súa prestación, feita en 

calquera fase de tramitación do expediente (antes, durante a apertura dos sobres das 

propostas, na proposta da Mesa, na adxudicación, etc.) autoriza a administración a 

incautación da fianza provisional sen ningún problema, ademáis e tamén coa esixencia 

de indemnización por danos causados á entidade contratante e outras consecuencias no 

marco da LCSP.  A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou 

desproporcionados, ben de forma expresa ou ben, non xustificando a baixa dentro do 

prazo concedido pola  Administración, terá as mesmas consecuencias indicadas 

anteriormente neste apartado. 

 III.  Formalización do contrato:  

 18 ª.  Formalización do contrato.  

 18.1.  elementos previos .- Antes da formalización do contrato, o contratista debe 

acreditar a entidade contratante ter pagado a esta última o importe total dos anuncios de 

licitación dentro dos límites máximos de posible repercusión establecidos na cláusula no 

10 do presente prego.  

 18.2.  Formalización e documentos que itegran o contrato .- O contrato resultante 

desta licitación será formalizado por escrito, en documento administrativo, na data que a 

administración contratante sinale, aínda que sempre dentro do prazo máximo de dez 

días hábiles a contar dende o seguinte ao de recepción da notificación da adxudicación 

ao contratista. Actuará como representante do consorcio, quen ocupe a Presidencia do 

mesmo nese momento e, como representante do contratista, a quen teña acreditado no 

expediente, salvo presentación de novos documentos e poderes notariais que verifiquen 

o outorgamento de esa representación a outra persoa.  Este contrato será formalizado 

ante a Secretaría do  Consorcio que asistirá nas súas funcións de fe pública, emitindo 

tres exemplares do mesmo, coa entrega ás partes do contrato.  

 A formalización do contrato administrativo quedará axustada ao disposto polo art.  71 

RXLCAP e en calquera caso, conforme ao establecido na cláusula 1.2 deste prego 

formando, en calquera caso, parte do mesmo tanto o presente prego e o prego de 

prescricións técnicas, así como tamén a oferta técnica e económica do adxudicatario 

aceptadas polo Consorcio.  

 Para o caso de que o adxudicatario deste elevar o contrato a escritura pública, os custos 

e todos os gastos xerados pola referida escritura, será por conta do contratista.  
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 18.3 Resolución do contrato .- Cando, por razóns imputables ao contratista, non se 

tivese formalizado o contrato no prazo estipulado, a Administración poderá acordar a 

resolución do mesmo así como a incautación de garantía provisional  

 IV.  Execución do contrato:  

 19 ª.  Responsable do contrato.  

 De conformidade co disposto no art.  41 da LCSP, o Consorcio poderá designar a un 

responsable do contrato, a quen corresponderá  supervisar a execución do mesmo e 

tomar decisións e ditar as  instrucións necesarias para asegurar a correcta realización da 

prestación acordada.  O exercicio das facultades que corresponden ao responsable do 

contrato non eximen ao contratista da correcta execución do obxecto deste, salvo que as 

deficiencias sexan debidas a ordes directas do responsable quen, en ningún caso, poderá 

modificar o contrato.  

 O responsable do contrato, e,  no seu caso, os que con el colaboren, acompañados polo 

representante do contratista ou persoa especialmente encargada da execución do 

contrato, terán libre acceso aos lugares onde se realice a prestación da subministración. 

 O contratista, sen ningún custo adicional facilitará á Administración asistencia 

profesional en reunións explicativas ou de información que aquela estime precisas para 

o aproveitamento e bo fin da prestación contratada.  

 20 ª.  Delegado ou responsable do contratista.  

 Co fin de garantir o bo desempeño do contrato, o contratista pode designar unha persoa 

especialmente autorizada para tal efecto, como o director de proxecto que ha de asumir 

obrigas específicas para o efecto  figuran no prego de prescricións técnicas. Esta persoa 

se relacionará, especialmente co responsable do contrato designado, a súa vez, pola 

entidades contratante, debendo facilitar o primeiro a éste, cantos datos, antecedentes, 

documentos, etc. Lle solicite para o fin da execución previsto. O delegado ou 

responsable do contratista, debe asegurar que o sistema se atope plenamente operativo 

24 horas da totalidade dos días do ano, habida conta do servizo ao que vai destinado 

dito sistema, debendo resolver e atender cantas incidencias, de calquera tipo, poidan 

plantexarse.  

 21 ª.  Posta en funcionamento do sistema que comprende a subministración 

 21.1. Lugar e prazo .- O sistema de radio suxeita a oferta será instalado nos edificios e 

vehículos, segundo determine o Consorcio.  Ademais, as estacións repetidoras serán 

instaladas en emprazamentos considerados apropiados, segundo o estudo elaborado 

polo licitador. De non ser posible, por non dispor de ubicacións físicas acordes, se 

instalarán nos lugares máis próximos a eles, de que dispoña autorización o Consorcio, 

dentro do prazo máximo de dous meses a contar dende o día seguinte ao da 

formalización do contrato, debendo comunicar dito contratista ao Consorcio ( sendo 

posible que esa comunicación esté realizada mediante fax), o día, hora e lugar previstos 
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para a instalacion de repetidores, de radio enlaces necesarios, etc para o funcionamento 

pleno e operativo do sistema.  

 21.2.  Licenzas e autorizacións .- Os emprazamentos, así como as autorizacións 

pertinentes para a instalación de todos e cada un dos equipos, especialmente os 

repetidores e  radio enlaces, serán facilitados polo Consorcio.  

 21.3.  Risco e ventura .- A posta a disposición e funcionamento do sistema, que 

comprende o contrato, será efectuada a risco e ventura do contratista que resultara 

adxudicatario, quen non ten dereito á indemnización algunha por perdas, avarías ou 

danos que poidan ocasionarse nos bens con motivo da execución. Os bens entregados 

polo contratista deben estar dispostos para ser inmediatamente utilizado polo Consorcio.  

 21.3.  Acta de recepción.- De conformidade co disposto no art.  205 da LCSP deberá 

verificarse por persoal técnico correspondente, ao efecto facultado polo Consorcio, a 

idoneidade da subministración, para o cal, unha vez posto a disposición e en plena 

operatividade, conforme ao apartado 1 desta cláusula, se realizarán as comprobacións 

axeitadas polo responsable do contrato así como polos efectivos dos parques, co fin de 

verificar dita plena operatividade e posta en funcionamento efectivo, co obxecto de 

comprobar que o sistema se atopa nas condicións contractuais pactadas. Unha vez 

verificado o anterior, se subscribirá o correspondente documento a modo de Acta de 

recepción, a partir da cal, comezará a contar o prazo de garantía. Dende a subscrición 

desta acta, o contratista, queda facultado para comezar a emisión da facturación que ao 

contrato lle corresponde. 

 Se o sistema non está en condicións propias de servizo deberá facerse constar este 

extremo na acta de recepción (que non será positiva), dándolle ao adxudicatario as 

instrucións precisas para que subsane os defectos observados ou proceda á entrega de 

bens, reparación ou cando proceda, para que, de conformidade co pactado o sistema se 

atope nas condicións de operatividade, sen perxuízo da mora e consecuencias, que desto 

se pidan derivar.  

 21.4.  Obxecto da subministración e mantemento .- O contratista porá á disposición 

do consorcio tanto o sistema e bens obxecto do mesmo como a documentación a que fai 

referencia a prescrición  5 do prego de prescricións técncias, así como as instruccións e 

información bastante sobre ditos bens e sistema sí como impartirá os cursos de 

adestramento requiridos durante o tempo necesario aos usuarios, sen que esto supoña 

cantidade ou custe adicional algún para o Consorcio. Así mesmo, o contratista ten a 

obriga de proporcionar ao Consorcio os manuais de funcionamento dos bens 

subministrados no número equivalente aos dos usuarios; dita documentación deberá 

estar redactada en castelán ou galego.  

 22 ª.  Os custos de instalación, almacenamento, transporte e garda.  

 Todos os custos incorridos pola instalación serán de conta do contratista, a título 

indicativo, serán de conta do contratista os gastos orixinados por:  
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1.  Derivados da instalación os elementos necesarios para a operatividade e 

funcionamento do sistema.  

2.  Os custos de almacenaxe, de transporte e garda dos elementos necesarios para o 

funcionamento do sistema, até a entrega ao Consorcio.  

 23 ª.  Período de garantía e responsabilidade por defectos ocultos.  

 Dada a natureza da prestación obxecto do contrato, se fixa un período de garantía dun 

ano.  En condición ao anterior, a garantía definitiva será devolta ou cancelada unha vez 

cumprido satisfactoriamente o contrato ou resolto éste sen culpa imputable ao 

contratista.  

 De conformidade cos art.  88.d) e 274 da LCSP, se o órgano de contratación, durante o 

período de garantía considera que os bens subministrados non son aptos para o fin 

pretendido, como consecuencia de vicios ou defectos observados neles e imputables ao 

contratista e exista presunción de que a reposición ou reparación nos bens non vai a ser 

bastante para lograr aquela finalidade, antes de rematar o prazo de garantía, poderá 

rexeitar os bens deixándoos de conta do contratista e quedando o Consorcio exento da 

obriga de pagamento ou, no seu caso, tendo dereito á recuperación do prezo satisfeito.  

 24 ª.  Obrigas laborais, sociais e  económicas do contratista.  

 O persoal adscrito á subministración dependerá exclusivamente do contratista, quen 

terá todos os dereitos e deberes inherentes a súa calidade de empregador respecto de 

aquel.  

 O contratista será responsable de todas as obrigas que lle son impostas como 

empresario, así como o cumprimento de todas as regras que rexen a relación laboral ou 

de outro tipo, existente entre aquel e as súas subcontratas, e os traballadores dun ou 

doutro, sen que poida repercutir contra a Administración contratante multa algunha, 

sanción ou calquera tipo de responsabilidade que, por incumprimento de calquera delas, 

poidan impoñerlle os organismos competentes. 

 En calquera caso, o contratista deberá indemnizar a entidade contratante contra 

calquera cantidade que se vira obrigada a pagar por incumprimento das obrigas 

establecidas neste prego, aínda que esto corresponderá e será a cargo do contgratista.  

 E quedan a cargo do contratista:  

a.  Obtención de permisos e licenzas, documentos ou calquera información 

tanto oficial como particular que sexa requirida para a realización da 

subministración..  

b.  Os custos de ensaios de materiais, vixiancia do proceso de fabricación, 

se procede e dos materiais, persoal, transporte, entrega e retirada da 

mercadoría ata o lugar e destino convido, montaxe, posta en 

funcionamento ou a súa posterior asistencia técnica dos bens durante o 
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prazo de garantía, asi como calquera outro gastos que teña lugar para a 

correcta execución do contrato, incluídos os fiscais.  

c. A indemnización dos danos causados á entidade contratante, ou a 

terceiros, como consecuencia das operaci´`ons que se requiran da 

correcta execución do contrato, salvo se tales danos estivesen causados 

por unha orde directa e inmediata de dita administración.  

d.  Calquera reclamación relativa á propiedade industrial, comercial ou 

intelectual dos materiais, procedementos e equipos utilizados na 

fabricación do abastecemento e no seu acabado final, debendo 

indemnizar á Administración dos danos e prexuízos que poderían resultar 

de da interposición de reclamacións, incluídos os gastos derivados dos 

que eventualmente puideran dirixirse contra a mesma.  

e.  O contratista debe ter asinado os seguros obrigatorios, así como o que 

cubra as responsabilidades derivadas da execución do contrato, se fose 

necesario.  

 25 ª.  Dereitos do contratista.  

 25.1. Dereito ao pagamento .- Dereito de pagamento, de acordo cos termos deste 

prego, nos prazos previstos no presente prego.  

 25.2. Dereito ao incremento sobre o pagamento por mora deste .- O dereito de 

cobrar intereses de mora e indemnización por custos de cobro, nos termos previstos na 

Lei 3 / 2004 de 29 de decembro, pola que se establecen medidas para combater a 

morosidade nas operacións comerciais, modificada pola Lei 15/2010 de 5 de xullo. 

 25.3. Dereito de suspender a execución do contrato .- No caso de que a mora no 

pagamento fose superior a catro meses, o contratista pode proceder á suspensión do 

cumprimento do contrato debendo comunicar á Administración esta circunstancia con 

un mes de antelación aos efectos de recoñecemento dos dereitos que se poidan derivar 

da suspensión nos termos establecidos na LCSP.  

 25,4 Resolución do contrato e danos e prexuízos .- dereito a resolver o contrato e ao 

resarcimento dos prexuízos que foran orixinados ao contratista en caso de atraso da 

Administración no pagamento, se este superase o prazo dos oito meses.  

 25.5. Transmisión dos dereitos de cobro .- Unha vez que adquirido o dereito de cobro 

frente á Administración de conformidade co disposto neste prego, o contratista terá 

dereito á transmisión dos mesmos nos termos establecidos no artigo 201 da LCSP, para 

a plena realización da cesión ésta deberá ser expresa, formal e fidedignamente 

notificada ao Consorcio quen, tomada razón de ésta, xirará, dende este momento, os 

mandamentos de pago a favor do cesionario, de tal forma que os anteriores a ésta sin a 

referida comunicación fidedigna, aínda que xa existise acordo de cesión, surxirán 

efecvtos libteratorios para o Consorcio.  

 26 ª.  O pagamento do prezo contractual.  
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 De conformidade co art 200 da  LCSP o pagamento para a subministración ser feita á 

presentación da factura.  

 En calquera caso, unha vez verificado para a emisión da primeira factura, os seguintes 

puntos:  

  

1.  A efectiva entrega da subministración (funcionamento da rede do 

sistema) mediante a incorporación ao expediente de acta de recepción 

positiva.  

2.  Entrega no Consorcio da factura correspondente emitida polo contratista 

conforme ao establecido polo Real Decreto 1496/2003, de 28 de 

novembro, debendo constar en todo caso e en partida independente o 

Imposto sobre o Valor Engadido, así como o tipo aplicado.  

3. O informe favorable do responsable do contrato por parte do Consorcio, 

propoñendo o pagamento.  

4.  A aprobación da factura polo Presidente do Consorcio.  

 

 27 ª.  Duración do contrato, sancións administrativas.  

 27.1.  Prazo de execución .- O contratista está obrigado a cumprir o contrato en todos 

os seus prazos.  

 27.2.  Sancións .- En caso de incumprimento ou mala execución de algunha das 

prestación que inclúe o contrato ou dos compromisos contractuais na súa execución, o 

Consorcio poderá optar pola resolución do contrato ou pola imposición das penalidades 

establecidas no artigo  196 da LCSP.  Estas sancións faranse efectivas mediante a 

dedución dos importes que en concepto de pagamento deban aboarse ao contratista ou 

ben, sobre a garantía definitiva, cando non se pidan deducir de aqueles. O importe das 

penalidades non exclúe o da indemnización que por danos e prexuízos, puidera ter 

dereito o Consorcio.  En calquera caso, o contratista terá dereito a ser oído sobre as 

observacións que se formulen en relación co cumprimento da prestación obxecto do 

contrato.  

 Se o atraso non foi culpa do contratista se estará ao disposto polo artigo 197.2 da 

LCSP.  

 28 ª.  Devolución e cancelación da garantía definitiva.  

 De conformidade co disposto no art.  90 da LCSP, tras o período de garantía o 

responsable do contrato por parte do Consorcio emitirá un informe de inexistencia de 

responsabilidades por parte do contratista, propoñendo á devolución da garantía 

constituída ou a cancelación do aval ou seguro de caución.  
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 O acto que resolva sobre dita devolución deberá adoptarse e notificarse ao interesado 

no prazo de dous meses dende a solicitude da devolución, unha vez transcorrido o prazo 

de garantía. Transcorrido dito prazo a Administración deberá pagar ao contratista a 

cantidade debida incrementada co interés legal do diñeiro correspondente ao período 

transcorrido dende o vencemento do citado prazo ata a data de devolución de garantía, 

se esta non se tivese feito efectiva por causa imputable á Administración. 

 Seis meses despois da data da terminación do contrato sen recepción formal tivese 

ocorrido por motivos non imputables ao contratista, procederase sen máis demora, á 

devolución ou cancelación da garantía unha vez depuradas as responsabilidades ás que 

fai referencia o artigo 88 da LCSP.  

 29 ª.  Cesión e subcontratación.  

 O contratista comprométese a non transmitir o contrato salvo autorización expresa do 

Consorcio.  

 Ademais, queda prohibido a subcontratación de actividades do contrato, salvo 

autorización expresa do Consorcio. Non están incluídas dentro desta natureza, as 

actividades propias do mantemento de materiais ou equipos que, por razón do 

fabricante, corresponda realizar nos locais ou lugares que éste teña establecido. 

  

 30 ª.  Causas e efectos da resolución do contrato.  

A resolución do contrato terá lugar por incumprimento de calquera dos documentos que 

revisten carácter contractual e que establece a cláusula 1.2 deste prego, así como nos 

supostos xerais do artigo 206 da LCSP.  Ao mesmo tempo, aplicase o disposto sobre as 

causas específicas de resolución dos contratos de subministración segundo ven 

establecido no artigo 275 da LCSP en calquera caso,  cos efectos previstos nos artigos.  

208 e 276 da LCSP e 109 a 113 do RXLCAP.  

Lugo, 24 de xaneiro de 2011  

 

O SECRETARIO INTERVENTOR 

 

José Antonio Mourelle Cillero 
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ANEXO  (MODELO A INCLUIR NO SOBRE A) 

 

Modelo de declaración de non atoparse en causa de prohibición ou 

incompatibilidade para contratar coa Administración  

 

 

D/Dª.........................................., maior de idade, titular do DNI..............., con 

domicilio en.............................................e actuando en nome propio (ou, de ser o caso, 

actuando en nome da entidade mercantil ............,con CIF número................e con 

domicilio social en ..........., representación que acredito por medio de escritura de 

..............outorgada ante o  Notario de ..........,  D/Dª..............................., o día ......, e co 

el número de protocolo.................. declaro baixo a miña responsabilidade: 

 

1.- Que non estou incurso en ningunha das causas de prohibición ou 

incompatibilidade para contratar coa administración recollidas na lexislación vixente en 

materia de contratos. 

 

No caso de persoas xurídicas: que os administradores da persoa xurídica que 

represento non están incursos en ningunha das causas de prohibición ou 

incompatibilidade para contratar coa administración das enumeradas no artigo 49  da 

LCSP. 

 

2.- Que estou ao corrente no pago ( que a persoa xurídica a que represento está ao 

corrente no pago) das obrigas tributarias e coa seguridade social, nos termos 

establecidos polos artigos 13 e 14 do RXLCAP. 

 

3.- Que non teño pendente de pago ( que a persoa xurídica a que represento non 

ten pendente de pago) ningunha débeda en período executivo co Consorcio Provincial 

de Lugo para a prestación do Servizo de Incendios e Salvamento, coa  Xunta de Galicia 

e coa Deputación provincial de Lugo. 

 

4.- Estar dada de alta no Imposto sobre Actividades Económicas, no epígrafe 

correspondente ao obxecto do contrato e non ter causado baixa no mesmo. 

 

Todo o que manifesto baixo a miña responsabilidade para a presentación na 

licitación para a adxudicación mediante procedemento aberto do contrato de 

…………………………………………….do Consorcio Provincial de Lugo para a 

prestación do Servizo de Incendios e Salvamento” 

 

 

Lugar, data, e sinatura do representante legal  
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ANEXO: MODELO A INCLUIR NO SOBRE C: 

 

D/Dª.........................................., maior de idade, titular do DNI..............., con 

domicilio en.............................................e actuando en nome propio (ou, de ser o caso, 

actuando en nome da entidade mercantil ............,con CIF número................), desexa 

tomar  parte no procedemento aberto e trámite de urxencia para a adxudicación do 

contrato de ……………………………………………………publicado no BOP 

Nº……..de data…………, para o cal fai constar expresamente que:  

 

1. Acepta tomar parte na licitación do referido procedemento, estando de 

acordo coas condicións previstas polo Consorcio Provincial Contra Incendios e 

Salvamento de Lugo   contratante. 

 

2. Coñece o prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de 

prescricións técnicas que rexerán na contratación, así como os seus Anexos, , aceptando 

integramente os termos, cláusulas e obrigas contidos neses documentos, sen excepción 

algunha.  

 

3. Ofrece o prezo seguiente: 

 

A cantidade de …………………………………………….. euros (en cifra e letra)  

euros, aos que se engadirá un ……% en concepto de IVE, o que ascende a un total de 

………………………………………….euros ( en cifra e letra) 

 

4. Se compromete e obriga expresamente a presentar no Rexistro Xeral do 

Consorcio e dentro do prazo máximo de dez días hábiles dende recibido o requirimento 

por fax, a documentación a que fai referencia a Cláusula 16.5 do prego de cláusulas 

administrativas.  

 

En _____,  __ de_____ de 20_. 

 

O LICITADOR 

(Sinatura do representante legal e selo da empresa) 

 


