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PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA A 
CONTRATACIÓN DA ADQUISICIÓN DO EQUIPAMENTO PARA AS 
BOMBAS NODRIZA DO CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA 
A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E 
SALVAMENTO.  
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PRIMEIRA. – OBXECTO DO CONTRATO 
 

O presente contrato ten por obxecto a adquisición por parte do Consorcio Provincial de Lugo 
para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento da subministración do equipamento 
para CATRO bombas nodriza, nos termos contidos neste prego de cláusulas administrativas 
particulares e segundo as especificacións contidas, á súa vez, no Prego de prescricións técnicas, 
que ao igual que o presente ostentarán carácter contractual, conforme prevén os artigos 26, 93.3 
e 99.2 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (en diante, LCSP), 
polo que deberán ser asinados, en proba de conformidade polo adxudicatario, no mesmo acto 
de formalización do contrato. Así mesmo, revestirán carácter contractual as melloras que de 
índole económica ou técnica presentase o adxudicatario e fosen aceptadas polo Consorcio 
Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento. 
 
En caso de discordancia entre o presente prego e calquera dos documentos contractuais, 
prevalecerá o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, no que se conteñen os dereitos e 
obrigas que asumirán as partes do contrato. 
 
O presente contrato contén a seguinte codificación segundo a nomenclatura da Clasificación 
de Produtos por Actividades (CPV), recollida no Regulamento (CE) Nº 213/2008 da 
Comisión de 28 de novembro de 2007 que modifica o Regulamento (CE) Nº 2195/2002 do 
Parlamento Europeo e do Consello, polo que se aproba o Vocabulario común de contratos 
públicos (CPV), e as Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE do Parlamento Europeo e do 
Consello sobre os procedementos dos contratos públicos, no referente á revisión do CP: 
 
35111000-5 Equipo de extinción de incendios 
 

SEGUNDA. - ÓRGANO DE CONTRATACIÓN  
 

O órgano de contratación que actúa en nome do Consorcio Provincial de Lugo para a 
Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento é o Pleno. 
 
O mencionado órgano ten facultade para adxudicar o correspondente contrato e, en 
consecuencia, ostenta as prerrogativas de interpretalo, resolver as dúbidas que ofreza o seu 
cumprimento, modificalo por razóns de interese público, acordar a súa resolución e determinar 
os efectos desta, con suxeición á normativa aplicable. Os acordos que a este respecto dite serán 
executivos, sen prexuízo do dereito do contratista á súa impugnación ante a xurisdición 
contencioso administrativa ( artigo 21 da LCSP). 
 
Os actos administrativos aos que se fai referencia, poñen fin á vía administrativa, podendo 
interpoñer contra os mesmos recurso potestativo de reposición ante o órgano que os ditou, no 
prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación (segundo 
o caso), ou directamente recurso contencioso administrativo ante o Xulgado da devandita 
xurisdición en Lugo, no prazo de dous meses contados dende a mesma data.  
 
No caso de interpoñer recurso de reposición o prazo de interposición do recurso contencioso - 
administrativo será de dous meses dende a notificación da resolución desestimatoria do 
recurso de reposición, si fose expresa, ou de seis meses dende a súa desestimación tácita, que 
se producirá se no prazo de un mes non se resolve o recurso de reposición interposto. 
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TERCEIRA. - RÉXIME XURÍDICO E XURISDICIÓN 
 
A contratación a realizar cualifícase como contrato de subministración, de conformidade co 
establecido no artigo 9 da LCSP que establece que son contratos de subministración os que 
teñen por obxecto a adquisición, o arrendamento financeiro ou o arrendamento, con ou sen 
opción de compra, de produtos ou bens inmobles.  
 
O obxecto do contrato non está excluído la aplicación da LCSP xa que non figura en ningún 
dos supostos recollidos no seu art. 4 
 
Ao contrato élle de aplicación a Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público, 
xa que o Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e 
Salvamento por regulalo así os seus Estatutos. 
 
Trátase dun contrato administrativo de acordo co disposto nos artigos 18 e 19 da LCSP, e 
rexerase pola LCSP; polo Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenrola 
parcialmente a LCSP; o Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o 
Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas ( en adiante RXLC); ó 
Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, que aproba o Texto Refundido das 
disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local; á Lei 5/1997, de 22 de xullo, de 
Administración Local de Galicia; ó Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais 
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo e no que aínda continúa 
vixente, ó Regulamento de Servizos das Corporacións Locais, aprobado polo Decreto de 17 
de xuño de 1955 así como, en xeral, ás normas ditadas polo Estado e máis o conxunto de leis 
e normas da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do art. 149.1.18 da Constitución. 
De forma supletoria, se aplicarán outras normas de Dereito administrativo e, no seu defecto, 
as normas oportunas de Dereito privado. Rexerá así mesmo, a normativa administrativa que 
derrogue, substitúa ou modifique á citada e toda a que, no seu caso, estea vixente e lle sexa de 
aplicación na data de formalización e execución do contrato ata a súa completa extinción. 
 en consecuencia a orde xurisdicional competente para resolver as cuestións litixiosas 
relativas á preparación, adxudicación, efectos, cumprimento e extinción do contrato é a 
contencioso administrativa tal como dispón o artigo 21 da LCSP. 
 
Trátase dun contrato que non está suxeito a regulación harmonizada, segundo o disposto nos 
artigos 13 e 15 da LCSP. 
 
O réxime de invalidez do contrato será o establecido no Capítulo V, do Título I, Libro I da 
LCSP. 

CUARTA. – ORZAMENTO DE LICITACIÓN  
 
O presuposto do presente contrato que servirá como base para a licitación ascende á cantidade 
de  122.711,86 euros, aos que se engadirán 22.088,14 euros en concepto de IVE, o que 
ascende a un total de 144.800 euros  
 
O prezo indicado constitúe a cantidade á que, como máximo, poderá adxudicarse o contrato, 
entendendo que o mesmo inclúe calquera tributo, gasto ou custo que poda repercutir no prezo 
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final, salvo o IVE que deberá soportar a Administración contratante, que se indicará como 
partida independente. 
 
Nembargante, o prezo que rexerá durante a execución do contrato será o ofertado polo 
adxudicatario, que poderá incluír na súa oferta melloras á baixa sobre o tipo de licitación, para 
o que deberá ter en conta que a devandita baixa deberá comprender tamén os tributos e gastos 
sinalados na presente cláusula. 
 

De conformidade co artigo 94.2 da LCSP, e coas regras 41 e seguintes da Orde HAC 
1299/2002, de 23 de maio, a tramitación do expediente de gasto iniciase no exercicio 
orzamentario anterior a aquel en que está prevista a súa execución.  
 
A tales efectos existe informe da Secretaria Intervención sobre o cumprimento dos requisitos 
en relación co compromiso de crédito no correspondente exercicio orzamentario para facer 
fronte aos gastos derivados do contrato toda vez que o inicio do subministro se prevé que se 
realice para a anualidade de 2011. O compromiso de gasto adquirido, será incorporado, na 
contía correspondente no orzamento do ano 2011. 
 
De acordo co disposto no artigo 76 da LCSP, o valor estimado do contrato está determinado 
polo importe total do mesmo, sen incluír o IVE, polo que o valor estimado no presente 
contrato ascende á cantidade de 122.711,86 euros. 

 
QUINTA. –  DURACIÓN DO CONTRATO. PRAZO DE EXECUCIÓN  
 

O prazo de entrega da subministración polo contratista ó Consorcio Provincial de Lugo para a 
Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento, como Administración contratante, será 
dun máximo de 2 meses contado a partir da subscrición do contrato administrativo. Este prazo 
poderá ser rebaixado polo contratista que resultase adxudicatario en función da mellora que, 
no seu caso, introducise na súa proposta e que fose base para a adxudicación.  
 
Se se producise atraso no cumprimento dos prazos por causas non imputables ao contratista, a 
Administración poderá a petición deste ou de oficio, conceder a prórroga por un tempo igual 
ao tempo perdido, salvo que o contratista solicite outro menor, de acordo ao disposto no 
artigo 197.2 da LCSP. 
 
Se chegado o final do prazo establecido, o contratista houbese incorrido en demora, por causa 
imputable a este, a Administración poderá optar indistintamente, pola resolución do contrato 
(con perda da garantía constituída) ou pola imposición das penalidades diarias na proporción 
de 0,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato. 
 
Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do 
contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a 
continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. 
 
Esta mesma facultade terá a Administración respecto ao incumprimento por parte do contratista 
dos prazos parciais ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a 
imposibilidade do cumprimento do prazo total. 
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A constitución en amora do contratista non requirirá intimación previa por parte da 
Administración. 
 
SEXTA. – REVISIÓN DE PREZOS 
 

En atención ao disposto polo art. 77 LCSP, no contrato regulado neste prego, non serán 
revisados os prezos, por canto é un contrato que se esgota no seu cumprimento (salvo as 
normas relativas ás garantías) pola entrega do seu obxecto nas condicións contractuais 
pactadas. 
 
SÉTIMA. - CAPACIDADE PARA CONTRATAR. SOLVENCIA  
 
1. Están facultados para tomar parte na licitación e contratar co Consorcio Provincial de Lugo 
para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento, as persoas naturais ou xurídicas, 
españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar, e non se atopen comprendidas 
en ningunha das circunstancias ou prohibicións contidas no artigo 49 da LCSP. 
 
As empresas deberán ser persoas físicas ou xurídicas cuxa finalidade ou actividade teña relación 
directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos ou regras 
fundacionais e disporán dunha organización con elementos persoais e materiais suficientes para a 
debida execución do contrato. Ademais, os empresarios deberán contar coa habilitación 
empresarial ou profesional que, no seu caso, sexa esixible para a realización da actividade ou 
prestación que constitúe o obxecto do contrato. Os empresarios deberán acreditar a súa 
solvencia económica, financeira e técnica ou profesional, conforme ao establecido nos artigos. 
63, 64 e 66 LCSP  
 
As empresas non españolas de Estados membros da Unión Europea deberán acreditar a súa 
capacidade de obrar mediante certificación de inscrición nun dos rexistros profesionais ou 
comerciais que se indican no anexo I do Regulamento Xeral da LCAP. 
 
As restantes empresas estranxeiras deberán acreditar a súa capacidade de obrar mediante 
informe expedido pola Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular de España do 
lugar do domicilio da empresa, na que se faga constar, logo da acreditación por empresa, que 
figuran inscritas en Rexistro local profesional, comercial ou análogo ou, no seu defecto, que 
actúan con habitualidade no tráfico local no ámbito das actividades ás que se estende o 
obxecto do contrato así como o informe de reciprocidade a que se refire o artigo 44 LCSP.  
 
Os que contraten coa Administración, poderán facelo por si, ou mediante a representación de 
persoas debidamente facultadas ao efecto. 
 
2. Ademais dos requisitos salientados, os licitadores deberán acreditar a súa solvencia 
económica, financeira e técnica a través dos medios de xustificación que, ao amparo dos artigos 
51, 64 e 66 da LCSP, se recollen na cláusula 14ª do presente prego. 
 
3. Os empresarios que concorran agrupados en unións temporais quedarán obrigados 
solidariamente e deberán nomear un representante ou apoderado único da unión con poderes 
bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigas que do contrato se deriven ata a 
extinción do mesmo. 
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Aos efectos da licitación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión 
temporal deberán indicar os nomes e circunstancias dos que a constitúen e a participación de 
cada un, así como que asumen o compromiso de se constituír formalmente en unión temporal 
no caso de resultar adxudicatarios do contrato. 
 
Cada un dos empresarios que compoñen a agrupación, deberá acreditar a súa capacidade de 
obrar e a súa solvencia económica, financeira e técnica ou profesional, coa presentación da 
documentación á que fan referencia as cláusulas seguintes. 
 
Non poderán concorrer á licitación empresas que participasen na elaboración das 
especificacións técnicas ou documentos preparatorios do contrato, nin por si nin mediante 
unión temporal de empresarios, sempre que a devandita participación poida provocar 
restricións á libre concorrencia ou supoñer trato privilexiado respecto do resto das empresas 
licitadoras. 
 

OITAVA. – PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN. 
 
O contrato será adxudicado mediante tramitación ordinaria, procedemento aberto. Motívase a 
elección do procedemento e sistema indicados, en atención a forma ordinaria que a estes 
efectos  establece o art. 122 da LCSP. En consideración ó indicado, así como en cumprimento 
do disposto polo art. 134 LCSP, os criterios obxectivos de adxudicación, reflíctanse 
debidamente puntuados, na súa orde decrecente, na cláusula 12ª deste prego. 
 

NOVENA. – PUBLICIDADE DO PROCEDEMENTO 
 
O presente procedemento estará suxeito ao seguinte réxime de publicidade: 
 
- Convocatoria de licitación. Segundo dispón o artigo 126 da LCSP, publicarase no Diario 
Oficial de Galicia (en adiante DOG), no Boletín Oficial da provincia de Lugo (en adiante B O 
P), e no perfil do contratante do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo 
contra Incendios e Salvamento www.salvamentolugo.org.  

 
- Adxudicación De acordo co previsto no artigos 42 e o 135.4 da LCSP, a adxudicación será 
publicada no sitio perfil do contratante do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do 
Servizo contra Incendios e Salvamento  www.salvamentolugo.org. 

 
- Formalización. De acordo co disposto no artigo 138.1 a formalización publicarase no DOG 
B O P e no perfil do contratante do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo 
contra Incendios e Salvamento  www.salvamentolugo.org 
 

DÉCIMA.- GARANTÍAS ESIXIDAS. 
 
1. Garantía provisional. 
 
En atención ás circunstancias concorrentes neste contrato, e co obxecto de evitar a retirada 
inxustificada da oferta, os licitadores deberán constituír unha garantía provisional por importe 
de 3.681,36 euros, equivalente ao 3% do orzamento de licitación establecido no presente 
prego, sen inclusión do IVE. (artigo 91 LCSP) 
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Dita garantía deberá constituírse, de acordo coas normas establecidas nos artigos 84 e 91 da 
LCSP, así como nos artigos 55 e seguintes do Regulamento Xeral da LCAP na Tesouraría da 
Administración contratante, agás cando a súa constitución se efectúe mediante aval ou contrato 
de seguro de caución, en cuxo caso se realizará ante o mesmo órgano de contratación (mediante 
a inclusión do documento orixinal no sobre A), unha vez verificados de suficiencia 
(bastanteados) polo Secretario-Interventor do Consorcio.  
 
No suposto de unións temporais de empresas, a garantía provisional poderá constituírse por unha 
ou varias das empresas participantes na unión, sempre que en conxunto se alcance a contía 
establecida no primeiro apartado desta cláusula e garanta solidariamente a todos os integrantes da 
unión. 
 
A garantía provisional extinguirase automaticamente e será devolta aos licitadores 
inmediatamente despois da adxudicación do contrato. O adxudicatario poderá aplicar o importe 
da garantía provisional á definitiva ou proceder a unha nova constitución desta última en cuxo 
caso a garantía provisional cancelarase simultaneamente á constitución da definitiva, segundo 
dispón o artigo 91 da LCSP. 
 
A administración contratante poderá incautar a garantía provisional a aqueles licitadores que 
retiren inxustificadamente a súa oferta. Cando por causas imputables ao adxudicatario no se  
formalice o contrato dentro do prazo indicado, a Administración poderá acordar a incautación 
sobre a garantía definitiva do importe de la garantía provisional Para o licitador que resulte 
adxudicatario a garantía provisional responderá do cumprimento das obrigas que lle impón o 
segundo parágrafo do apartado 2 do art. 135 LCSPA. 
 
2. Garantía definitiva 
 
O licitador que presente a oferta economicamente máis vantaxosa deberá acreditar, no prazo 
indicado na cláusula 17ª, a constitución da garantía definitiva por importe do 5% do importe de 
adxudicación do contrato, excluído o IVE (artigo 83 LCSP).  
 
A garantía poderá constituírse, de conformidade co artigo 84.1 da LCSP, en metálico, mediante 
aval, en valores públicos ou en valores privados, por contrato de seguro de caución, cos 
requisitos establecidos nos artigos 55 e seguintes do Regulamento Xeral da LCAP, debendo 
depositarse o seu importe, ou a documentación acreditativa correspondente, na Tesourería da 
Administración contratante. Os avais e os certificados de seguro de caución deberán estar 
verificados de suficiencia (bastanteados) polo Secretario-Interventor do Consorcio. 
  
Cando, a consecuencia da modificación do contrato, experimente variación o seu prezo, 
readaptarase a garantía no prazo de quince días, contados dende a data en que se notifique ao 
adxudicatario a resolución de modificación do contrato, de acordo co disposto no artigo 87 da 
LCSP. 
 
No prazo de quince días, contado dende a data en que se fagan efectivas, se é o caso, as 
penalidades ou indemnizacións, o adxudicatario deberá repoñer ou ampliar a garantía constituída 
na contía que corresponda, incorrendo, no caso contrario, en causa de resolución. 
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DÉCIMO PRIMEIRA. – LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS 
 
Segundo establece o artigo 143 da LCSP o prazo de presentación de proposicións será de 15 
días naturais, contados dende a publicación do Anuncio de licitación no derradeiro anuncio de 
publicación, xa sexa BOP ou DOG 
  
Se o último coincidise en domingo ou festivo, entenderase prorrogado ata o seguinte día hábil. 
 
A presentación poderá realizarse ben persoalmente, no Rexistro xeral do Consorcio Provincial de 
Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e salvamento, sito na Excma. Deputación 
provincial de Lugo, San Marcos 8, ben mediante envío por mensaxeiría entregado dentro do 
prazo sinalado, ou ben en calquera das dependencias administrativas recollidas no artigo 38.4 
da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común (en adiante LRXPAC). 
 
No caso de envío por correo ou en calquera das dependencias recollidas no artigo 38.4 da 
LRXPAC, o interesado deberá acreditar, co resgardo correspondente, a data de imposición do 
envío e comunicar no mesmo día ao órgano de contratación, por Fax, télex ou telegrama, a 
remisión da proposición. Sen a concorrencia de ambos requisitos non será admitida a 
proposición se é recibida polo órgano de contratación con posterioridade á data e hora da 
terminación do prazo, sinalado no anuncio. Transcorridos, non obstante, dez días dende a data 
sinalada no anuncio como data límite, sen que a proposta se tivese recibido, esta en ningún 
caso será admitida. 
 
O Rexistro xeral do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra 
Incendios e Salvamento, ten horario de 9:00 a 14:00 horas, de luns a sábado. 
 
A presentación das proposicións deberase realizar nunha soa das dependencias administrativas 
de entre as varias que existan para poder levala a cabo, rexeitándose no caso contrario todas as 
presentadas polo interesado. 
 
Toda a documentación das proposicións presentadas deberá estar redactada en galego ou en 
castelán de conformidade coa Disposición adicional primeira da LCSP e co art. 35.d) da Lei 
30/1992 (LRXPAC), A documentación redactada noutra lingua deberá acompañarse da 
correspondente tradución oficial ao castelán ou galego. 
 
A presentación das proposicións presume a aceptación incondicional polo empresario da 
totalidade do contido do presente prego e do prego de prescricións técnicas, sen salvidade 
algunha. 
 
Os interesados haberán de presentar as súas ofertas referidas á totalidade do obxecto do contrato. 
 
Faise constar expresamente a non admisibilidade de variantes ou alternativas na oferta 
presentada por tratarse dun contrato cun obxecto perfectamente determinado. 
 
Cada licitador está limitado a presentar unicamente unha única proposición, e polo tanto, non 
poderá subscribir ningunha proposta en agrupación temporal con outras empresas ou 
empresarios se o fai individualmente, ou ben, figurar en máis dunha unión temporal. A 
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contravención dese principio dará lugar, de xeito automático, á desestimación de todas as 
ofertas ou propostas de licitación nas que figure, con independencia da boa fe dos outros 
concorrentes. (art. 129.3 LCSP). 
  
DÉCIMO SEGUNDA. – CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN. 
 
1. OFERTA ECONÓMICA: 
 
Se valorará desde 0 e ata  os 40 puntos.  
Para a valoración deste apartado terase en conta:  
 
Calcularase utilizando coa fórmula establecida no B.O.P. da Coruña nº 98, do 29-04-2008 e 
que poderá consultarse na web http://www.dicuruna.es/contratacion/valoracion/: 
 
En todo caso, os licitadores terán en conta que esta baixa calcularase incluíndo o Imposto 
sobre o Valor Engadido das súas ofertas económicas ou o que, no seu caso, fora de aplicación. 
 
No caso de que dúas ou mais propostas obtivesen a mesma puntuación unha vez aplicados a 
totalidade dos criterios de adxudicación, terá preferencia para a adxudicación a empresa que 
tivese ofertado a mellor oferta respecto do criterio con mais puntuación e, se persistise o 
empate, irase aplicando esta mesma preferencia, por orde de cada un dos criterios de 
adxudicación (por orde de maior a menor puntuación). 
 
2. Prazo de garantía dos produtos (20 puntos) 
 
Calcularase tomando como base o prazo establecido no prego, outorgando ao licitador que 
maior prazo presente respecto daquel, o máximo da puntuación prevista, logo do cal, 
realizarase, cos seguintes, unha  proporción directa (“regra de tres”) en función do prazo por 
cada un proposto. 
 
3. Prazo de entrega (20 puntos) 

 
Calcularase tomando como base o prazo establecido no prego, outorgando ao licitador que 
menor prazo presente respecto daquel, o máximo da puntuación prevista, logo do cal, 
realizarase, cos seguintes, unha proporción directa (“regra de tres”) en función do prazo por 
cada un proposto. 
 
4. Melloras sen custo para o Consorcio (20 puntos). 
 
Deberán estar avaliadas economicamente e deberán estar directamente relacionadas co 
obxecto do contrato,  e valoraranse Calcularase utilizando coa fórmula establecida no B.O.P. 
da Coruña nº 98, do 29-04-2008 e que poderá consultarse na web 
http://www.dicuruna.es/contratacion/valoracion/: 
 
DÉCIMO TERCEIRA. –  INCURSIÓN EN TEMERIDADE  
 
Será considerado que, en principio, é anormal ou desproporcionada a/s oferta que estea dentro 
dos supostos seguintes: 
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1. Cando, concorrendo un só licitador, sexa inferior a súa oferta ao orzamento de licitación 
en mais de 25 unidades porcentuais. 
2. Cando, concorrendo só dous licitadores, a oferta que sexa inferior en mais de 20 unidades 
porcentuais respecto á outra. 
3. Cando, concorrendo tres licitadores, as que sexan inferiores en mais de 10 unidades 
porcentuais á media aritmética das ofertas presentadas. Excluirase para este cómputo a oferta 
de contía mais elevada cando sexa superior en mais de 10 unidades porcentuais a dita media. 
En calquera caso considerarase desproporcionada a baixa superior a 25 unidades porcentuais. 
4. Cando, concorrendo catro ou mais licitadores, as ofertas que sexan inferiores en mais de 
10 unidades porcentuais á media aritmética das ofertas presentadas.Sen embargo, se entre elas 
existen ofertas que sexan superiores a dita media en mais de 10 unidades porcentuais, se 
procederá ao cálculo dunha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado.En 
todo caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, o novo medio se calculará sobre 
as tres ofertas de menor contía. 
 
De conformidade co artigo 22.f do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se 
desenrola parcialmente a Lei 30/2007 de outubro, cando a Mesa de contratación identifique 
unha proposición que poida ser considerada anormal ou desproporcionada, tramitará o 
procedemento previsto ao efecto polo artigo 136.3 da LCSP, é dicir, darase audiencia ao 
licitador que a presentara para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións da 
mesma, en particular no que se refire ao aforro que permita o procedemento de execución do 
contrato, as solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que 
dispoña para executar a prestación, a orixinalidade das prestacións propostas, o respecto das 
disposicións relativas á protección do emprego e as condicións de traballo vixentes no lugar 
en que se vai a realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado. En vista 
do resultado, a Mesa de Contratación propoñerá ao Órgano de contratación a aceptación da 
oferta ou o seu rexeitamento. 
 
Se o Órgano de Contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os 
informes técnicos preceptivos, estimase que a oferta non pode ser cumprida como 
consecuencia da inclusión de valores anormais ou desproporcionados, excluirá a mesma da 
clasificación e acordará a adxudicación a favor da proposición economicamente máis 
vantaxosa, de acordo co orde en que fosen clasificadas.  
 
DÉCIMO CUARTA. –  CONTIDO DAS PROPOSICIÓNS 
 
As propostas que presenten os licitadores serán secretas 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 indicado na cláusula 11ª e, 
en cada un dos sobres que se citan nos apartados 1, 2 e 3 desta cláusula, no anverso dos que 
deberá figurar a lenda seguinte: 
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<<  SOBRE " _  " (segundo proceda: "A", “B” ou "C") comprensivo de __________ 
(segundo proceda “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”, “CRITERIOS 
SUBXECTIVOS” ou “CRITERIOS OBXECTIVOS”) que presenta Dª./D. ________, en 
nome e representación da empresa “__________ “ ou Unión Temporal-, con domicilio 
__________, teléfono _________  Fax_____________e correo electrónico _____________,  
para tomar parte no procedemento aberto do contrato de subministración de      , 
convocado polo Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra 
Incendios e Salvamento. 

 
En___________,  __ de ________ de 201     .- 

 
(Sinatura do representante e selo da empresa) >> 

 
 
Así mesmo, e co obxecto de axilizar o proceso da adxudicación, os licitadores facilitarán un 
número de Fax ó Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios 
e Salvamento  e unha dirección de correo electrónico, ós efectos de que as comunicacións 
previas á proposta de adxudicación, esta mesma, a notificación así como outros actos 
posteriores, se poidan realizar por estes medios. 
 
I. SOBRE A: Subtitulado  "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”,  que de 
conformidade co disposto polo artigo 130 da LCSP, na súa  nova redacción dada pola Lei 
34/2010, de 5 de agosto; o art. 80.1 RXLCAP art. 61 79.2 TRLCAP e concordantes, deberá 
conter a documentación que se relaciona a continuación, a cal deberá presentarse en orixinal 
ou mediante copias autenticadas ou compulsadas e debidamente relacionada, sen emendas, 
omisións ou tachadas e, precedendo a toda a documentación que de seguido se indica se fará 
constar, en folla aparte (dentro do sobre, como primeira páxina) un índice da totalidade dos 
documentos que o licitador presenta neste sobre “A 
 
1º. Documentos acreditativos da personalidade, capacidade do empresario e da representación 
(artigo 61 LCSP e 21 RXLC): 
 
a) Empresario Individual:  
 
Fotocopia do Documento Nacional de Identidade (ou Pasaporte ou documento que o substitúa 
regulamentariamente) e do Número de Identificación Fiscal (se non aparecera reflectido no 
DNI). 
 
b) Persoas Xurídicas:  
 
- Fotocopia do CIF da empresa. 
- Fotocopia do DNI (ou pasaporte ou documento que legalmente o substitúa) do representante 
da empresa. 
- Escritura de constitución e, no seu caso, Modificación, inscrita no Rexistro Mercantil 
(“Caxetín” do Rexistro). No caso de que, conforme á lexislación mercantil, non fora esixible á 
persoa xurídica a súa inscrición no Rexistro Mercantil, para acreditar a capacidade de obrar, 
deberá presentarse escritura ou documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, 
onde consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso, no 
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correspondente Rexistro oficial. 
 

c) Cando o licitador actúe mediante representante, ou se trata dunha sociedade ou persoa 
xurídica, deberá achegar documento fidedigno acreditativo da existencia da representación e do 
ámbito das súas facultades para licitar,  verificado de suficiencia (bastanteado) pola Secretaría 
Intervención do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e 
Salvamento.  
 
d) Si se trata de empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea, 
deberán acreditar a súa inscrición nun rexistro comercial cando así se lle esixira pola 
lexislación do Estado respectivo.  
Os restantes empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar mediante 
informe expedido pola representación diplomática española no Estado correspondente, na que se 
faga constar que figuran inscritos no Rexistro local, profesional, comercial ou análogo ou, no seu 
defecto, que actúan con habitualidade no tráfico local no ámbito das actividades que constitúen o 
obxecto do contrato.  
As empresas estranxeiras, membros da comunidade europea ou non, deberán presentar 
declaración de someterse á xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de calquera orde, para 
todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, 
se é o caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante. Así mesmo, 
deberán achegar informe da respectiva misión diplomática permanente española relativa a que o 
Estado da súa procedencia admite á súa vez a participación de empresas españolas na 
contratación coa Administración, en forma substancialmente análoga. 
 
2º.- Documentos relativos a prohibicións para contratar e outros: 
 
Declaración responsable de non estar incurso o licitador en ningunha das prohibicións para 
contratar, conforme ao artigo 49 da LCSP. Esta declaración comprenderá expresamente a 
circunstancia de encontrarse ó corrente das obrigas tributarias -incluídas as obrigas tributarias 
coa Excma. Deputación provincial de Lugo e coa Seguridade Social, impostas polas 
disposicións vixentes, nesta declaración farase constar expresamente que o licitador está dado de 
alta no IAE; no epígrafe correspondente ao obxecto do contrato, non tendo causado baixa no 
mesmo (Esta declaración poderá realizarse incluíndo no sobre A modelo que figura como 
Anexo, asinado pólo licitador ou o seu representante legal). Nembargante os licitadores deberán 
ter en conta que, en caso de ser propostos para ser adxudicatario, deberán acreditar 
debidamente estas circunstancias, no prazo e coas formalidades previstos no presente prego 
(Cláusula 17ª). 

 
3º.- Documentos acreditativos da solvencia económica, financeira e técnica: 
 
A solvencia económica e financeira poderá acreditarse por un ou varios dos medios seguintes 
(artigo 64 LCSP): 
  
a) Informes de institucións financeiras ou, no seu caso, xustificante dun seguro de 
indemnizacións por riscos profesionais. 
b) Tratándose de persoas xurídicas, presentación de contas anuais ou extracto das mesmas, no 
suposto de que a publicación destas sexa obrigatoria nos Estados onde aquelas se atopen 
establecidas. 
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c) Unha declaración relativa á cifra de negocios global e das obras, servizos ou traballos 
realizados pola empresa no curso dos últimos tres exercicios. 
d) Certificado vixente expedido polo órgano competente no que se faga constar que o licitador 
está clasificado no grupo, subgrupo e categoría máis axeitados ao obxecto do contrato. 
 
A solvencia técnica e profesional nos contratos de subministración poderá acreditarse por un 
ou varios dos medios seguintes (artigo 66 LCSP): 
 

a. Relación dos principais fornezos efectuados durante os tres últimos anos, indicando o seu 
importe, datas e destinatario público ou privado dos mesmos. Os fornezos efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos ou visados polo órgano competente, cando o 
destinatario sexa unha entidade do sector público ou cando o destinatario sexa un mercador 
privado, mediante un certificado expedido por este ou, a falta deste certificado, mediante unha 
declaración do empresario. 
b. 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. 
c. Descrición das instalacións técnicas, das medidas empregadas para garantir a calidade e 
dos medios de estudio e investigación da empresa. 
d. Control efectuado pola entidade do sector público contratante ou, no seu nome, por un 
organismo oficial competente do Estado no cal o empresario está establecido, sempre que 
medie acordo de dito organismo, cando os produtos a subministrar sexan complexos ou 
cando, excepcionalmente, deban responder a un fin particular. Este control versará sobre a 
capacidade de produción do empresario e, se fose necesario, sobre os medios de estudio e 
investigación con que conta, así como sobre as medidas empregadas para controlar a calidade. 
e. Mostras, descricións e fotografías dos produtos a subministrar, cuxa autenticidade poda 
certificarse a petición da entidade do sector público contratante. 
f. Certificados expedidos polos institutos ou servizos oficiais encargados do control de 
calidade, de competencia recoñecida, que acrediten a conformidade de produtos 
perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificacións ou normas. 
 
4º.- Resgardo acreditativo da garantía provisional, se a mesma se constituíu en metálico ou 
títulos valores. Se se constitúe en forma de aval ou por contrato de seguro de caución, 
presentarase o propio aval ou o contrato de seguro verificados de suficiencia (bastanteados) pola 
Secretaría-Intervención do Consorcio. 
 
 Documento de aceptación de forma de comunicación/notificación: 
 
Ós efectos sinalados ó principio desta cláusula, os licitadores presentarán o seguinte 
documento: 
<<D/Dona......................., no seu propio nome (ou: na representación da empresa ………..), 
acepto expresamente que as comunicacións e notificacións que realice o Consorcio Provincial 
de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento para  a subministración 
de      , se realicen mediante o seu envío ó  fax número:       ou á  dirección de correo 
electrónico:      
 
En ...................., ..... de ................... de 20      
 
O Licitador, 
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(Sinatura do representante e selo da empresa). 
 
6º.- Documentación que ademais da anterior, deberán aportar as Unións Temporais de 
Empresas: 
 

 
1. No caso de non estar constituídas formalmente ó tempo de presentar a oferta, cada 
empresa que forme a unión, deberá acreditar a súa personalidade e capacidade, na forma 
sinalada nos apartados 1º, letras b), c). 
2. Figurará, así mesmo, o documento indicativo e debidamente asinado polos participantes 
na Unión sobre os nomes e circunstancias dos empresarios, a participación na unión de cada 
un deles, e a designación formal da persoa o persoas ou entidades, que, durante a vixencia do 
contrato, ostentará a representación da UTE ante a Administración contratante. 
 
Empresas exentas de presentación de determinada documentación e documentos que a 
substitúen: 
 
Os licitadores poderán substituír a documentación correspondente cando presenten 
certificación da súa inscrición no Rexistro oficial de licitadores da Deputación Provincial de 
Lugo ou da Xunta de Galicia,  na que se recollan os estremos aos que fai referencia os arts. 302 
e 303 LCSP, sen perxuízo de que, en calquera momento, poida a Administración, solicitar 
calquera dos documentos que estime precisos para verificar a súa vixencia. 

 

A falsidade ou inexactitude dos datos declarados polo licitador poderá provocar a desestimación 
da oferta ou, no seu caso, a perda da garantía constituída, así como a esixencia das 
responsabilidades e indemnizacións que de tal feito se deriven. A Administración resérvase a 
facultade de comprobar en calquera momento a súa veracidade, ben antes da adxudicación do 
contrato, ou ben durante a súa vixencia, podendo realizar tal comprobación por si mesma, ou 
mediante petición ao licitador ou adxudicatario de documentación ou informes complementarios. 
 
Non poderá incluírse neste sobre A, información que permita determinar a puntuación que os 
licitadores acadarían en base aos criterios de adxudicación. O incumprimento desta condición 
por parte dunha proposición dará lugar a súa exclusión do procedemento de adxudicación. 
 
II.  Sobre B: Subtitulado  " CRITERIOS SUBXECTIVOS”,  que conterá as especificacións 
relativas aos criterios      , nos que se fai referencia aos extremos seguintes: 

 
      

III. Sobre C: Subtitulado " CRITERIOS OBXECTIVOS”, incluirase que a proposición 
económica ofertada polo licitador e as especificacións relativas aos criterios      , nos que se 
fai referencia aos extremos seguintes: 
      

 

DÉCIMO QUINTA. –  MESA DE CONTRATACIÓN. 
 

O órgano de contratación estará asistido por unha Mesa de contratación, que será o órgano 
competente para a cualificación e comprobación da documentación achegada polos interesados e 
para  elevar posteriormente a correspondente proposta de adxudicación. 
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De conformidade co previsto no artigo 295 da LCSP, a Mesa de Contratación asistirá ao órgano 
de contratación, estará integrada por: 
 

Presidente: 
O Presidente do Consorcio. 
Vogais:  
-O Vicepresidente do Consorcio 
-Dous membros designados un pola Deputación Provincial de Lugo e o outro 
pola Xunta de Galicia 
A persoa titular da Secretaría do Consorcio actuará coas funcións de vogal 
encomendadas polo apartado 10 da Disposición adicional segunda LCSP 
así como, en ausencia doutro funcionario, tamén actuará de Secretaria/o da 
Mesa. 
 

DÉCIMO SEXTA. –  VALORACIÓN DAS OFERTAS. 
 
Cualificación da documentación e emenda.- A Mesa constituirase para a cualificación previa 
da documentación e comprobación da acreditativa da personalidade do licitador da súa 
capacidade e da súa solvencia técnica, económica e financeira (sobre “A”), dentro dos trinta 
días hábiles ó seguinte do remate de presentación de ofertas polos licitadores. Ós efectos 
anteriores, a data, lugar e hora, será publicado no perfil do contratante do Consorcio 
Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento. 
 
Se a Mesa observara defectos materiais na documentación presentada, dará conta aos 
asistentes dos erros detectados, concedendo, sempre que os referidos erros sexan cualificados 
como subsanables un prazo de 3 días hábiles de conformidade co artigo 103.1 da LCSP e o 
art. 81 do RXLC para que o licitador sanee o error apreciado, extremo que deberá ser 
notificado polo secretario da Mesa a través de Fax ou correo electrónico aos interesados. A 
Mesa de contratación, para os efectos de completar a acreditación da solvencia dos solicitantes, 
poderá solicitar destes as aclaracións que estime oportunas sobre as certificacións e documentos 
presentados, así como requirilos para a presentación doutros documentos complementarios. 
En todo caso, as proposicións presentadas que non se axusten ó contido estrito esixido pola 
Cláusula 14ª deste prego, non serán admitidas á licitación. Será concedida ós interesados a 
posibilidade de facer as manifestacións ou solicitar as aclaracións que estimen oportunas, 
procedéndose pola Mesa a dar respostas ás dúbidas sobre os extremos requiridos xa que, 
finalizado ese momento, non serán admitidas observacións nin interrupcións ó acto. Os 
interesados terán en conta que a Mesa non se fará cargo de documento novo ningún que 
presenten os licitadores nese momento. 

 
De conformidade co artigo 25 e 26 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se 
desenrola parcialmente a Lei 30/2007 de outubro, a apertura do sobre B, farase en acto 
público; acto que para esta contratación terá lugar o mesmo día fixado para a cualificación dos 
sobres A. Neste acto realizarase a apertura dos sobres “B” , dando ocasión aos interesados a 
comprobar que os sobres están nas mesmas condicións nas que foron entregados e 
procederase a verificación do contido dos mesmos para, finalmente, solicitar ao Comité de 
Expertos o oportuno informe de avaliación de ofertas de acordo cos criterios subxectivos, que 
figuran neste prego. 
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De conformidade cos artigos 134 LCSP  e 28 e 29 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, 
polo que se desenrola parcialmente a Lei 30/2007 de outubro, de Contratos do Sector Público 
constituirase un comité de expertos que contará con catro membros, formado por expertos na 
materia, expertos non integrados no órgano propoñente do contrato. Os membros do comité 
serán designados polo Presidente do Consorcio de entre o persoal da administración 
contratante ou doutras administracións.  
 
A designación publicarase no perfil do contratante con carácter previo á apertura do sobre B. 
 
O Comité de expertos estará constituído por: 
 
- Dous técnicos expertos propostos pola Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza 
- Dous técnicos expertos propostos pola Excma. Deputación Provincial de  Lugo. 
 
A persoa titular da Secretaría – Intervención do Consorcio os efectos de extender as actas das 
reunións dos mesmos. 
 
Finalmente a Mesa solicitará o informe do Comité de expertos, informe relativo ao criterios 
de adxudicación non avaliables automaticamente mediante fórmulas matemáticas 
(subxectivos) e, levantarase Acta da reunión que asinarán todos os membros da Mesa de 
Contratación. 
 
Emitidos, de ser o caso, o informe feito polo Comité de expertos, e,  cantos  informes  foran 
solicitados pola Mesa de contratación de conformidade co artigo 144 da LCSP; a Mesa 
xuntarase de novo coa fin de proceder á apertura, en acto público dos sobres C. A puntuación 
asignada aos criterios non avaliables mediante fórmulas darase a coñecer no acto público de 
apertura do sobre C de conformidade co disposto no artigo 30 do Real Decreto 817/2009, de 8 
de maio, polo que se desenrola parcialmente a Lei 30/2007 de outubro. 
 
De conformidade co artigo 22 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenrola 
parcialmente a Lei 30/2007 de outubro; no mesmo día do acto anterior, ou ben nun acto 
posterior, a Mesa xuntarase co obxecto de realizar a valoración das distintas proposicións - 
nos termos previstos nos artigos 134 e 135 da LCSP, clasificándoas en orde decrecente de 
valoración - e formular a proposta de adxudicación ó órgano competente para a contratación, 
emitíndose, seguidamente, a Acta correspondente que se elevará ó indicado órgano, xunto co 
resto de Actas, informes, documentos e antecedentes que obren no expediente. 
 

DÉCIMO SÉTIMA. –  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLO LICITADOR QUE 
PRESENTE A OFERTA ECONOMICAMENTE MÁIS VANTAXOSA. 
 
De conformidade co art 135.2 da LCSP, O Órgano de contratación requirirá ao licitador que 
presente a oferta economicamente máis vantaxosa para que, dentro do prazo de dez días 
hábiles, a contar dende o seguinte a aquel en que reciba o requirimento, presente a seguinte 
documentación: 
 
- Último recibo do Imposto sobre Actividades Económicas ou o documento de alta neste, cando 
esta sexa recente e non xurda aínda a obriga de pagamento. A alta deberá achegarse en todo caso 
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cando no recibo achegado non conste o epígrafe da actividade. Esta documentación deberá estar 
referida ao epígrafe correspondente ao obxecto do contrato que os faculte para o seu exercicio no 
ámbito territorial en que as exercen.  
 
- Certificación administrativa expedida polo órgano competente da Administración do Estado, 
polo que respecta ás obrigas tributarias con este último.  
 
- Certificación administrativa expedida polo órgano competente da Administración da  Excma. 
Deputación Provincial de Lugo, polo que acredite a circunstancia de non ter débedas tributarias 
en período executivo con esta. 
 
- Certificación expedida póla autoridade administrativa competente que acredite estar ao corrente 
no cumprimento das obrigas coa Seguridade Social. 
 
- Resgardo acreditativo da garantía definitiva,  por importe do 5% do importe de adxudicación 
do contrato, excluído o IVE,constituído de conformidade co disposto neste prego.  
 
- Cando o adxudicatario sexa unha unión temporal de empresarios, deberá achegar escritura 
pública de constitución como tal  

A proposta de adxudicación non crea dereito algún a favor do licitador proposto fronte á 
Administración (artigo 144.2 LCSP), polo que non cumprimentarse adecuadamente o 
requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose 
a recabar a mesma documentación ao licitador seguinte, pola orde en que quedaran clasificada 
sas ofertas (artigo 135.2 LCSP). 
 
O licitador que non estea obrigado a presentar todas ou algunha das declaracións ou documentos 
correspondentes ás obrigas tributarias que se relacionan no artigo 13 do Regulamento Xeral da 
LCAP, haberá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. 
 
No suposto que haxa de terse en conta algunha exención, haberase de acreditar tal circunstancia 
mediante declaración responsable. 
 
As certificacións ás que se refiren as cláusulas anteriores deberán ser expedidas de acordo co 
disposto no artigo 15 do Regulamento Xeral da LCAP e ter a vixencia indicada no artigo 16 do 
mesmo precepto legal. 
 
Os estranxeiros, sexan persoas físicas ou xurídicas, pertencentes ou non a Estados membros da 
Unión Europea que non teñan domicilio fiscal en España, deberán presentar ademais 
certificación expedida por autoridade competente no país de procedencia, acreditativa de 
atoparse ao corrente no cumprimento das correspondentes obrigas tributarias. Así mesmo, 
haberán de presentar certificación, tamén expedida por autoridade competente, na que se acredite 
que se atopen ao corrente no cumprimento das obrigas sociais que se esixan no país da súa 
nacionalidade.  
 
DÉCIMO OITAVA. –  ADXUDICACIÓN. 
 

O órgano competente para a contratación, deberá adoptar o correspondente acordo resolutivo 
de adxudicación, dentro do prazo máximo dous meses desde a data de apertura das 
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proposicións, de conformidade co disposto no artigo 145.2 da LCSP, de non adxudicarse 
neste prazo, os licitadores teñen o dereito da devolución ou cancelación das garantías 
prestadas. 
 
Os licitadores deberán manter as súas ofertas durante o prazo de dous meses desde a apertura 
das mesmas. 
 
Os prazos indicados ampliaranse en quince días cando sexa necesario seguir os trámites aos 
que se refire o artigo 136.3. da LCSP e a cláusula 13 diste prego. 
 
De conformidade co artigo 135 da LCSP, na súa redacción dada pola Lei 34/2010, de 5 de 
agosto, o  órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles 
seguintes á recepción da documentación referida na cláusula anterior.  

 
Non poderá declararse deserta unha licitación cando exista algunha oferta ou proposición que 
sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no prego (artigo 135.3 LCSP). Non 
obstante, nos termos previstos no artigo 139 da LCSP, a Administración, antes de ditar a 
adxudicación, poderá renunciar a asinar o contrato por razóns de interese público, ou desistir do 
procedemento tramitado, cando este adoeza de defectos non subsanables, debendo de indemnizar 
os licitadores, en ambos os dous casos, dos gastos que a súa participación na licitación lles 
efectivamente ocasionase. 
 
A adxudicación deberá ser motivada, notificarase aos candidatos ou licitadores e, 
simultaneamente, publicarase no perfil de contratante. 
 
A notificación farase por calquera dos medios que permiten deixar constancia da súa 
recepción polo destinatario. En particular, poderá efectuarse por correo electrónico á dirección 
que os licitadores ou candidatos designasen ao presentar as súas proposicións, nos termos 
establecidos no artigo 28 da Lei 11/2007, do 22 de Xuño, de acceso electrónico dos cidadáns 
aos Servizos Públicos. O prazo para considerar rexeitada a notificación, cos efectos previstos 
no artigo 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, será de cinco días 
 
DÉCIMO NOVENA. –  FORMALIZACIÓN. 
 
O contrato que se deriva da presente licitación, se formalizará por escrito en documento 
administrativo na data que a Administración contratante sinale no anuncio de adxudicación, 
aínda que sempre dentro do prazo máximo dos quince días hábiles seguintes a aquel en que se 
reciba a notificación da adxudicación (artigo 140.3 da LCSP). 
 
Actuará como representante do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo 
contra Incendios e Salvamento o Presidente - en uso das facultades que lle atribúe a Lei 7/85, 
do 2 de abril de bases de réxime local, e a Disposición adicional segunda da Lei 30/2007 do 
30 de outubro de contratos do sector público- e, como representante do contratista quen así o 
teña acreditado no expediente, salvo presentación de novos documentos e poderes notariais 
que verifiquen o outorgamento desa representación a persoa distinta. Dito contrato 
formalizarase ante a Secretaría do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo 
contra Incendios e Salvamento - en virtude do establecido na Disposición Adicional Segunda 
da Lei 7/2007, de 12 de abril, do estatuto básico do empregado público - que asistirá nas súas 
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funcións de fe pública, emitíndose tres exemplares do mesmo, coa fin da súa entrega as partes 
do contrato. 
 
Os pregos de prescricións técnicas e os de cláusulas administrativas terán carácter contractual, 
polo que deberán ser asinados en proba de conformidade no mesmo acto de formalización do 
contrato. Así mesmo, revestirán carácter contractual as melloras que de índole económica ou 
técnica presentase o adxudicatario e fosen aceptadas polo Consorcio Provincial de Lugo para a 
Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento. 
 
En caso de discordancia entre o presente prego e calquera dos documentos contractuais, 
prevalecerá o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, no que se conteñen os dereitos e 
obrigas que asumirán as partes do contrato. 
 
O documento en que se formalice o contrato será en todo caso administrativo, sendo título válido 
para acceder a calquera rexistro público. 
 
Non obstante, o contrato formalizarase en escritura pública cando así o solicite o contratista, 
sendo á súa costa os gastos derivados do seu outorgamento. 
 
VIXÉSIMA. –  RESPONSABLE DO CONTRATO 
 
O Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento  
poderá designar, de conformidade co artigo 41 da LCSP,  unha persoa física ou xurídica, 
vinculada ou allea a ela, como responsable da subministración, quen supervisará a súa 
execución, comprobando que a súa realización se axusta ao establecido no contrato, e cursará ao 
contratista as ordes e instrucións do órgano de contratación.  
 
VIXÉSIMO PRIMEIRA. –  ENTREGA DOS BENS. 
 
O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice a totalidade do seu obxecto, 
de conformidade co establecido neste prego e no de prescricións técnicas e a satisfacción da 
Administración. 
  
A entrega do subministro que regula este prego está efectuada a risco e ventura do contratista 
que resultase adxudicatario, quen non terá dereito a indemnización algunha por perdidas, 
avarías ou prexuízos que podan ser ocasionados nos mesmos durante ou con motivo da 
execución. A entrega deberá realizarse nas dependencias do Consorcio Provincial de Lugo 
para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento, no lugar –dentro da provincia de 
Lugo- que sinale o responsable do contrato ,  dentro do prazo sinalado. 
 
De conformidade co establecido polo art. 205 LCSP deberá verificarse por persoal técnico 
correspondente, ao efecto facultado polo Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do 
Servizo contra Incendios e Salvamento, a idoneidade do subministro, para o cal, se personará 
no momento da entrega de aquel, de forma que constatada a sinalada idoneidade, deberá 
subscribirse a Acta positiva de Recepción. En dita recepción e aos efectos  establecidos polo 
art.214.1.d) da Lei reguladora das facendas locais (Texto refundido aprobado por Real 
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo) poderá acudir a persoa titular da Intervención da 
administración contratante.O contratista estará representado por quen ostente dita facultade 
no expediente.Unha vez subscrita esa Acta, comezará a contar o prazo de garantía e o 
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contratista poderá emitir a correspondente factura.  
 
A conformidade da factura expresada por parte do Responsable do Contrato terá os efectos do 
acto formal e positivo de recepción recollido no  artigo 205 da LCSP – debido ás 
características das subministracións contratadas. 
 
Se o subministro non está na condición de ser recibido, deberá facerse acta que conteña este 
extremo, dándoselle ao adxudicatario as instrucións precisas para que emende os defectos 
observados ou proceda á entrega dun novo subministro, de conformidade co pactado, sen 
prexuízo das consecuencias que disto se puidesen derivar. En calquera caso a Administración 
poderá rexeitala, quedando exenta da obriga de pagamento, e tendo dereito, se é o caso, á 
recuperación do prezo satisfeito ata entón. No caso de que o contratista realizase 
defectuosamente o obxecto do contrato, o órgano de contratación poderá optar por resolver o 
contrato con incautación da garantía constituída, ou ben impoñer unha penalización 
económica proporcional á gravidade do incumprimento, nunha contía que poderá alcanzar o 
10 por 100 do orzamento do contrato. (art. 196.1 LCSP) 
 
O contratista deberá entregar a documentación, instrucións e información abondo sobre os 
bens co obxecto de facilitar o seu correcto funcionamento, dita documentación deberá estar 
redactada en idiomas castelán ou galego. 
 
Serán, en todo caso, por conta do contratista, os gastos orixinados polo transporte para a 
entrega dos bens a subministrar. Así mesmo, será responsable da súa custodia ata a súa 
entrega efectiva, correndo da súa conta os gastos xerados por este concepto, se os houbese. O 
contratista non terá dereito a indemnización por causa de perdas, avarías ou prexuízos 
ocasionados nos bens antes da súa entrega á Administración, salvo que esta incorrese en amora 
ao recibilos. 
 
VIXÉSIMO SEGUNDA. – OBRIGAS DO CONTRATISTA. GASTOS E IMPOSTOS. 
 
O contratista virá obrigado a manter durante toda a vixencia do contrato as condicións referidas a 
súa capacidade de obrar, solvencia e as sinaladas no artigo 49 da LCSP. A execución do contrato 
realizarase a risco e ventura do contratista. (art. 199 LCSP) 
 
Serán obrigas xerais do contratista, ademais das contidas noutras cláusulas deste prego, as 
seguintes: 
 
• A empresa adxudicataria deberá contar cunha infraestrutura adecuada para o 
desenvolvemento da subministración. 

• O contratista deberá cumprir, baixo a súa exclusiva responsabilidade, as disposicións 
vixentes en materia laboral, de seguridade social e de seguridade e hixiene no traballo, debendo 
ter ao seu cargo o persoal necesario para a realización do obxecto do contrato, respecto do que lle 
corresponderá, a todos os efectos, a condición de empresario. 

Son de conta do contratista : 
 
1. Todos os gastos derivados da publicidade da licitación que o órgano de contratación decida 
realizar en Boletíns Oficiais e nun xornal de cada provincia por unha soa vez (art. 67.2.g RX), así 
como os de formalización do contrato, se este se elevase a escritura pública. Os citados gastos de 
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publicación descontaranse no primeiro pagamento efectuado a favor do contratista, salvo que o 
mesmo acredite o ingreso do custo daqueles na Tesourería da Administración contratante. 
 
2. As taxas e impostos, directos e indirectos, e arbitrios municipais que graven a execución do 
contrato, salvo o IVE que deba ser soportado pola Administración. 
 
3. Os gastos de comprobación de materiais, vixilancia do proceso de fábrica, se procede e os 
materiais, persoal, transporte, entregas e retirada dos bens ate o lugar e destino convido, 
montaxe, posta en funcionamento ou a súa posterior asistencia técnica dos bens durante o 
prazo de garantía, así como calquera outro gasto a que houbese lugar para a correcta 
execución do contrato, incluídos os fiscais. 
 
4. A indemnización dos danos que podan causarse á Administración contratante ou a 
terceiros, como consecuencia das operacións que requiran a correcta execución do contrato, 
salvo se eses prexuízos estivesen causados por unha orde directa e inmediata de dita 
Administración (artigo 198 LCSP). Se o contrato se executase de forma compartida por máis 
dunha empresa, todas responderán solidariamente das responsabilidades a que se refire esta 
cláusula. 
 
5. Toda reclamación relativa á propiedade industrial, intelectual ou comercial dos materiais, 
procedementos e equipas utilizados na fábrica do subministro e no seu acabado final, debendo 
indemnizar á Administración dos danos e prexuízos que para a mesma puidesen derivarse da 
interposición de reclamacións, incluídos os gastos derivados dos que eventualmente puidesen 
dirixirse contra a mesma. 
 
VIXÉSIMO TERCEIRA. – PAGAMENTO. 
 
O pagamento do prezo do contrato realizarase contra factura, e logo de informe favorable ou 
conformidade do responsable da unidade administrativa que reciba ou supervise a 
subministración ou do responsable do contrato, expedida de acordo 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. 
 
A Administración deberá aboar o importe do prezo dentro dos prazos establecidos nos artigos 
200, 200 bis e Disposición Transitoria Oitava, da LCSP, redacción dada pola lei 15/2010, de 5 
de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas 
de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Ditos prazos computaranse a partir do 
seguinte á data de expedición dos documentos que acrediten a realización do contrato. 
 
Se a demora no pagamento fose superior a catro meses, contados a partir do vencemento dos 
prazos a que se refire o parágrafo anterior, o contratista poderá proceder, se é o caso, á 
suspensión do cumprimento do contrato, debendo comunicar á Administración cun mes de 
antelación, tal circunstancia, para os efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan 
derivarse da devandita suspensión, nos termos establecidos na LCSP.  
Se a demora da Administración fose superior a oito meses, contados a partir do vencemento dos 
prazos a que se refire o parágrafo primeiro da presente cláusula, o contratista terá dereito, así 
mesmo, a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso se lle 
orixinen. 
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Todo elo sen prexuízo das facultades que lle corresponden, de acordo co establecido no artigo 
200bis da Lei 15/2010, de 5 de xullo. 
 
O contratista poderá ceder a un terceiro, por calquera dos medios legalmente establecidos, o seu 
dereito a cobrar o prezo do contrato, pero para que a devandita cesión produza efectos, e a 
Administración expida o mandamento de pagamento a favor do cesionario, é preciso que se lle 
notifique fidedignamente a esta última o acordo de cesión (art. 201 LCSP). 
 
VIXÉSIMO CUARTA. - MODIFICACIÓN DO CONTRATO 
 
O contrato poderase modificar por razóns de interese público e para atender a causas 
imprevistas debidamente xustificadas, de acordo co establecido nos artigos 194,  202 e 272 da 
LCSP. En tales casos estarase ao disposto nos artigos 140 e 202 da LCSP. 
 
VIXÉSIMO QUINTA. - RESOLUCIÓN E EXTINCIÓN DO CONTRATO 
 
Ademais de nos supostos de incumprimento, o contrato extinguirase pola súa resolución, 
acordada pola concorrencia dalgunha das causas previstas nos artigos 206 e 275 da LCSP dando 
lugar aos efectos previstos nos artigos 208 e 276 LCSP e 109 a 113 RXLC. 
 
VIXÉSIMO SEXTA. – RÉXIME DE INVALIDADE DO CONTRATO. 
 
O réxime de invalidez do contrato será o recollido nos artigo 31 a 36 da LCSP. 
  
VIXÉSIMO SÉTIMA.– SUSPENSIÓN DA SUBMINISTRACIÓN OBXECTO DO 
CONTRATO  
 
Se a Administración acordase a suspensión do contrato ou aquela tivese lugar pola aplicación do 
disposto no artigo 200.5 da LCSP levantarase unha acta na que se consignarán as circunstancias 
que a motivaron e a situación de feito na execución daquel. 
 
Acordada a suspensión, a Administración aboará ao contratista, no seu caso, os danos e perdas 
efectivamente sufridos por este, os cales se cifrarán conforme ao disposto no artigo 276 da 
LCSP. 
 
VIXÉXIMO OITAVA. - PRAZO DE GARANTÍA. DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA 
DEFINITIVA.  
 
O prazo mínimo de garantía contra todo defecto na calidade e na fabricación, tanto en pezas 
coma en man de obra, non poderá ser inferior a dous anos. Non obstante, os licitadores 
poderán ofertar un prazo superior de garantía do material subministrado. 

Cumpridas polo contratista as obrigas derivadas do contrato, se non resultasen responsabilidades 
que deban exercitarse sobre a garantía definitiva, e transcorrido o período de garantía, no seu 
caso, dictarase acordo de devolución ou cancelación daquela. 
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Se o órgano de contratación estimase, durante o prazo de garantía, que os bens subministrados 
non son aptos para o fin pretendido, como consecuencia dos vicios ou defectos observados neles 
e imputables ao contratista, e exista a presunción de que a reposición ou reparación dos 
devanditos bens non será bastante para lograr o fin poderá, antes de expirar o devandito prazo, 
rexeitar os bens deixándoos de conta do contratista, quedando exento da obriga de pagamento ou 
tendo dereito, no seu caso, á recuperación do prezo satisfeito. 
 
Transcorridos seis meses dende a data de terminación do contrato sen que a recepción formal 
tivese lugar por causas non imputables ao contratista, procederase, sen máis demora, á 
devolución ou cancelación das garantías, sempre que non se produciran as responsabilidades a 
que se refire o artigo 88 de LCSP.  

 
VIXÉXIMO NOVENA. - PROPOSTAS DE MELLORA OU MODIFICACIÓNS NA 
SUBMINISTRACIÓN. 
 
No suposto que o adxudicatario tivera proposto melloras no momento de formular a súa oferta 
e, as mesmas foran aceptadas pola Administración no momento da adxudicación, as mesmas 
terán carácter contractual. Tales melloras, non suporán, en caso ningún, incremento no prezo 
de adxudicación nin, polo tanto, do contrato e, tendo en conta que as mesmas deberán estar 
especificamente valoradas economicamente, si fora o caso, e aínda non estiveran cumpridas o 
Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento, 
poderá esixir a realización das mesmas, nos mesmos termos e prazos fixados para o contrato.  
 
Lugo,24  de setembro de 2010.  
 
O SECRETARIO INTERVENTOR 
 
José Antonio Mourelle Cillero 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS QUE REXERÁ NA CONTRATACIÓN DA 
ADQUISICIÓN DO EQUIPAMENTO PARA  CATRO BOMBAS NODRIZA E 
SOPORTERÍA PARA CINCO BOMBAS NODRIZA DO CONSORCIO PROVINCIAL 
DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA INCENDIOS E 

SALVAMENTO.  
 
1. Dotación de equipamento 
 
Cada unha das catro bombas nodrizas do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do 
Servizo contra Incendios e Salvamento, cuxo equipamento constitúe o obxecto deste prego,  
deberá dotarse dos medios e ferramentas seguintes: 
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MEDIOS OU EQUIPOS: 
  

� 1 Filtro de gran caudal con racor STROZ-A. 
� 2 Chaves para racores STORZ-A 
� 4 tramos de 2 m cada un de mangotes de aspiración de 110 mm. de diámetro interior, 

con racores STORZ. 
� 1 Columna para conexión a hidrante de 100 mm de diámetro con racor normalizado e 

dúas saídas de 70 mm con chave. 
� 2 xogos de chaves para bocas de incendio. 
� 2 bifurcacións 70/45. 
� 2 bifurcacións 45/25. 
� 2 reducións 70/45. 
� 2 reducións 45/25. 
� 2 lanzas de 70 mm. Con regulación de caudal; con válvula esférica de peche tipo 

pistola, con saída de auga en chorro e néboa. 
� 2 lanzas de 45 mm. Con regulación de caudal; con válvula esférica de peche tipo 

pistola, con saída de auga en chorro e néboa, aptas para traballos en alta presión. 
� 2 lanzas de 25 mm.con regulación de caudal con válvula esférica de peche tipo pistola, 

con saída de auga en chorro e néboa, aptas para traballos en alta presión. 
� 1 mesturadores de escuma de 200 litros/minuto.  
� 1 lanza de escuma de media expansión de 200 litros/minuto. 
� 1 lanza de escuma de baixa expansión de 200 litros/minuto. 
� 5 treitos de mangueira de 4 capas, de 70 mm. de diámetro e 20 metros de largo. 
� 10 treitos de mangueira de 4 capas, de 45 mm. de diámetro e 20 metros de largo. 
� 20 treitos de mangueira de 25 mm. de diámetro e 20 metros de largo, colocados en 

devanadeira eléctrica e debidamente soportada en armario. 
� 2 salvamangueiras. 
� 2 lanternas de man recargables antideflagrantes con cargador e instaladas en cabina. 
� 1 Turbobomba. 
� 1 Bomba de achique eléctrica. 
� 1 trípode para o faro dianteiro, de tres pés extensibles independentes. 
� 1 carrete con 25 m. de cable especial antihumidade, para o faro dianteiro. 
� 1 escaleira extensible de aluminio, como mínimo de dous tramos de 8 m útiles en total. 
� .-2 escaleiras de ganchos de 4 m de lonxitude. 
� .-2 bicheros. 
� .-2 cables de aceiro de 20 mm. de diámetro e 5,00 m. de largo, gardacabos en ambos 

extremos e ganchos de seguridade. 
� .-2 Slingas (1 de, mínimo,  5m. e 10Tm e outra de, alo menos, 10m. 5Tm.). 
� .-4 puntais metálicos telescópicos. 
� .-2 extintores de po polivalente, presión xuntada de 12 Kg. 
� .-2 extintores de po polivalente, presión xuntada de 6 Kg. 
� .-2 extintores de CO2 de 8 Kg. 
� .-1 botiquín de primeiros auxilios, totalmente equipado, especialmente para 

queimados. 
� .-2 balizas de sinalización. 
� .-2 triángulos plegables de sinalización de perigo. 
� .-2 sinais de pe reflectantes co signo de admiración e perigo bombeiros. 
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�  -2 cuñas para calzos de rodas 
� .-xogo de lámpadas e fusibles 

 
FERRAMENTAS: 
 

� 1 cizalla cortavaras 
� 1 machada. 
� 2 pancas de aceiro de 1,50 m. de largo. 
� 1 caixa de ferramentas coa seguinte dotación: 
� 1 xogo de chaves planas. 6/7  a  30/32 
� 1 xogo de chaves estrela. 6/7  a  30/32 
� 1 xogo de chaves tubo.  6/7  a   30/32 
� 1 martelo de bola. 
� 1 serra para metais. 
� 1 chave inglesa grande. 
� 1 chave inglesa pequena. 
� 1 chave de mordazas. 
� 1 alicate normal. 
� 1 alicate de puntas. 
� 1 desparafusador grande plano. 
� 1 desparafusador pequeno plano. 
� 1 desparafusador grande estrela. 
� 1 desparafusador pequeno estrela. 
� 1 martelo de presas. 
� 1 cortafríos. 
� 1 tenaces. 
� 1 chave de rodas  
� 4 garrafas de escumóxeno AFFF polivalente para disolventes polares. 
� 4 garrafas de  escumóxeno sintético para media/alta expansión. 
� 2 garrafas desengraxante 

 
2. Soportería 
 
A empresa adxudicataria deberá tamén realizar a correspondente e axeitada soportería non só 
para estas catro bombas nodriza cuxo equipamento se sinala, senón tamén para unha quinta 
bomba nodriza xa equipada, pero que precisa da soportería axeitada.  
 
Nesta soportería, na que se ubicarán tódolos equipos e ferramentas da dotación, estará 
construída en material inatacable e o seu deseño permitirá a doada e cómoda disposición dos 
distintos elementos. Para iso disporanse as necesarias baldas, bandexas fixas e móbiles 
(deslizantes e/ou xiratorias), divisións e peites que deberán ser fixos, extraíbles, pivotantes, 
telescópicos e abatibles, de xeito que se valorará positivamente que en todo momento o 
material sexa facilmente accesible dende o punto de vista da seguridade e da ergonomía do 
bombeiro, maximizando así mesmo, na medida do posible, o espazo do que a priori se dispón.  
 
Antes da distribución deste equipamento dentro de cada vehículo, a empresa adxudicataria 
deberá presentar unha proposta de ubicación do material, proposta que deberá contar co prace 
do Órgano contratante.  
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