
 

PREGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE, COMO LEI 
FUNDAMENTAL DO CONTRATO, REXERÁ O PROCEDEMENTO PARA ADXUDICAR O 
CONTRADO DE SUBMINISTRO PARA O “MUSEO DA ENOLOXÍA DO CONDADO DO 

TEA”, DO CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO 
 
- PROCEDEMENTO ADXUDICACIÓN: ABERTO, CON VARIOS CRITERIOS DE 

ADXUDICACIÓN. SUXEITO A REGULACIÓN HARMONIZADA. 
- TRAMITACIÓN: URXENTE.  
 

CAP. I. ELEMENTOS DO CONTRATO. 
1. Obxecto.  
 É obxecto do contrato a fabricación e subministración dos materiais necesarios para a 
execución do “Museo da Enoloxía do Condado do Tea”, conforme ás especificacións técnicas do 
Proxecto redactado polo Licenciado en Belas Artes, especializado en diseño, D. Jesús Díaz Jubete, e 
en todo caso, conforme á normativa reguladora aplicable. 

O contrato defínese como de subministro, en aplicación do artigo 9 do Real Decreto 
Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de  Contratos do 
Sector Público (en diante, TRLCSP). 
 
CNAE: Considerarase o seguinte código segundo a CNAE: 31.09 Fabricación de otros muebles. 
CPV: Considérase o seguinte código segundo a CPV: 39100000-3 Mobiliario, 39150000-8 Mobiliario 
e equipo diverso, 39151000-5 Mobiliario diverso, 39290000-1 Complementos de mobiliario diversos. 
 
2. Necesidades administrativas a satisfacer 

Mediante a execución do contrato a que se refire este prego de cláusulas administrativas 
particulares preténdese satisfacer a seguinte necesidade: ubicar o Museo da Enoloxía do Condado 
do Tea nunha edificación de propiedade municipal no casco urbán, no Concello de Salvaterra de 
Miño, capital do viño do Condado do Tea, para dar a coñecer e poner en valor os viños e a súa 
elaboración, constituíndo un recurso turístico relacionado co viño como elemento característico da 
zona. 
 
3. Procedemento de adxudicación 

A adxudicación do contrato efectuaráse por procedemento aberto con varios criterios de 
adxudicación, en aplicación do artigo 157 do TRLCSP; e tramitación urxente. 

De conformidade co indicado no art. 15 do TRLCSP, o referido contrato está suxeito a regulación 
harmonizada debido á súa contía. 

 
4. Financiamento do contrato.  

O contrato financiaráse mediante Subvención dos seguintes organismos, constando no 
expediente convenio de colaboración, asinado en data 2 de agosto de 2017, entre a Vicepresidencia 
e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a Axencia Galega de 
Desenvolvemento Rural, a Axencia Turismo de Galicia, a  Secretaría Xeral de Presidencia e o 
Concello de Salvaterra de Miño para a realización do proxecto Museo da Enoloxía do Condado de 
Tea: 

 
ORGANISMO FINANCIACIÓN 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 100.000,00 € 

Axencia Galega de Desenvolvemento Rural 100.000,00 € 

Axencia Turismo de Galicia 106.000,00 € 

Concello de Salvaterra de Miño 941,40 € 
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Consta documento contable R.C. con número de operación 2017 22005564, con cargo á partida 

orzamentaria 333.62900 dos orzamentos vixentes para o presente exercicio. 
 

5. Base ou tipo de licitación. 
O orzamento do contrato que servirá de base de licitación ascende a un total de 306.941,40 

euros, que inclúe os tributos que graven a execución do contrato. Este prezo inclúe o 21% do IVE, 
que  ascende a 53.270,82 euros, e ten carácter limitativo, non podendo superarse en ningún caso.  

A oferta fará referencia ó IVE e, de non constar, entenderáse incluído no prezo proposto polo 
licitador. 

 
6. Valor estimado do contrato. 

O valor estimado deste contrato, de conformidade co disposto no artigo 88 TRLCSP,  é dicir, 
tendo en conta a duración total do contrato, é de 253.670,58 euros. 

 
7. Pagamento do prezo de adxudicación.  

O pagamento  do prezo  do contrato á entidade adxudicataria efectuarase contra factura na que 
constarán os requisitos regulamentariamente esixibles, unha vez aprobada esta polo órgano 
competente da Administración, dentro dos trinta días seguintes á aprobación daquela (art. 216.4 
TRLCSP).  

 
8. Prazo de entrega. 

O adxudicatario entregará os bens obxecto da subministración no prazo máximo de TRINTA (30) 
DÍAS NATURAIS a contar desde a sinatura do contrato (ou menor que tivera ofertado), sendo da súa 
conta os gastos de entrega e transporte ata o lugar indicado pola administración contratante. 

A entrega efectuaráse nas dependencias de destino, en Salvaterra de Miño, e incluirá a correcta 
instalación do material subministrado, formalizándose a correspondente acta de recepción. 

 
9. Penalidades administrativas por demora e outros incumprimentos. 

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado  para a súa 
realización, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da Administración. 
Cando o contratista por causas imputables a el, incorra en demora respecto ó cumprimento do 

prazo total, a Administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou pola 
imposición das penalidades diarias na proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do 
contrato. 
 Estas penalidades serán deducidas das certificacións ou documentos de pago e, de ser estas 
insuficientes, da propia garantía definitiva. 

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

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

 
CAP. II. LICITACIÓN. 

10. Capacidade para contratar.  
Están capacitados para contratar as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, 

que teñan plena capacidade de obrar e acrediten solvencia económica, financeira ou técnica nos 
termos dos arts. 54 e seguintes do TRLCSP e 9 e seguintes do RD 1098/2001 polo que se aproba o 
RXCAP, e non estean afectos por ningunha das circunstancias que enumera o art. 60 TRLCSP como 
prohibitivas para contratar. De conformidade co artigo 57.1 TRLCSP, as persoas xurídicas só poderán 
ser adxudicatarias de contratos cuxas prestacións estean comprendidas dentro dos fins, obxecto ou 
ámbito de actividade que, a tenor dos seus estatutos ou regras fundacionais, lles sexan propios. 
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 A Administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan 
temporalmente ó efecto (sen que sexa necesaria a formalización destas en escritura pública ata que 
se efectuara a adxudicación ó seu favor.- artigo 59 TRLCSP) as que responderán solidariamente ante 
a Administración e ante a que se nomeará un representante ou un apoderado único. Para que esta 
unión sexa eficaz fronte á Administración na fase previa á adxudicación, será necesario que os 
empresarios que acudan integrados nela indiquen os nomes e circunstancias dos que a constitúan, a 
participación de cada un deles e que asumen o compromiso de constituírse formalmente en unión 
temporal para o caso de resultar adxudicatarios. 
 As referidas empresas deberán ter como finalidade realizar actividades que garden relación 
directa co obxecto do contrato e dispoñan dunha organización dotada de elementos persoais e 
materiais suficientes para a debida execución deste. Neste senso, e de conformidade co art. 24 do 
RD 1098/2001, cada unha das empresas que compoñen a Unión deberá de acredita-la súa 
capacidade e solvencia conforme o sinalado no parágrafo 1º desta cláusula, acumulándose as 
características de cada un dos integrantes a efectos de aprecia-la solvencia da unión temporal.  
 No suposto de resultar adxudicataria a unión de empresarios, estes deberán formalizar a 
unión temporal en escritura pública e presenta-lo CIF dentro do prazo outorgado para a formalización 
do contrato, e a duración da mesma será coincidente coa do contrato ata a súa extinción. 
  
11. Garantía provisional.  
 Non se esixe, de acordo co sinalado no art. 103 do TRLCSP.    
 
12. Presentación de proposicións: informacións previas, lugar e prazo de presentación, 

formalidades e documentación. 
Informacións do subministro.- Publicaráse anuncio de licitación no DOUE, BOE, BOP, DOG e Perfil 
do Contratante do Concello de Salvaterra de Miño (http://www.concellodesalvaterra.org/). 
 Os presentes pregos serán publicados, asimesmo, no perfil do contratante do Concello 
(http://www.concellodesalvaterra.org/). Poderá publicarse, así mesmo, aquela outra información ou 
documentación que sexa necesaria ou conveniente. Para a obtención desta información, e da 
adicional que puidera solicitarse, estarase ó sinalado no art. 158 do TRLCSP.  

En todo caso debe de terse en conta: 
- Que só será obrigatoria a remisión de aqueles documentos que non se encontren publicados no 
perfil do contratante municipal. 
- Que só será obrigatoria a remisión daquela documentación ou información que sexa precisa, ou 
conveniente, para a formulación das ofertas. 
 Tales copias recolleranse persoalmente nas oficinas municipais; no seu defecto, remitiranse 
por mensaxeiro ou entrega de paquetería baixo a modalidade de portes debidos, en ambos casos sen 
prexuízo da exacción da taxa a que houbera lugar de así atoparse establecido. Da remisión e 
recepción polo interesado deixarase a debida constancia no expediente. 

As consultas poderán efectuarse no Departamento de Secretaría do Concello de Salvaterra 
de Miño (Praza da Constitución, 1 – Salvaterra de Miño). 
  
Lugar e prazo de presentación. As proposicións presentaranse no Rexistro de Licitacións 
(Secretaría Xeral) en man, de Luns a Venres (exceptuando días festivos ou non hábiles) das 9 ás 13 
horas, durante os 40 días naturais contados desde a data do envío do anuncio do contrato á 
Comisión Europea, dado que se trata dun contrato suxeito a regulación harmonizada e se ofrece 
acceso por medios electrónicos ó prego e á documentación complementaria, e os anuncios se 
prepararán e enviarán por medios electrónicos, informáticos ou telemáticos, de conformidade co 
indicado no art. 159 do TRLCSP. Se o último día do prazo fose sábado ou día inhábil, o prazo 
rematará o inmediato día hábil seguinte. 

 
Tamén poderán presentarse proposicións por correo, se ben neste caso o interesado deberá 

acreditar, con resgardo correspondente, a data de imposición do envío na Oficina de Correos e 
anunciar o mesmo día ó Órgano de Contratación, por fax, télex ou telegrama, a remisión da 
proposición. A acreditación da recepción do referido télex, fax ou telegrama efectuarase mediante 
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dilixencia estendida no mesmo polo Secretario municipal. En todo caso, transcorridos dez días 
seguintes a esa data sen que se reciba a documentación, esta non será admitida. 

Sen cumprir tales requisitos non será admitida a proposición no caso en que se recibira no 
rexistro xeral municipal fóra do prazo fixado no anuncio de licitación. No suposto de presentarse 
proposicións por correo establécese o mesmo prazo sinalado anteriormente.  

Igual advertencia será de aplicación para os casos en que se use a posibilidade prevista polo 
art. 38.4 da Lei 30/1992, debendo de anunciarse de igual modo a súa presentación mediante esta vía, 
e coas mesmas salvedades expostas. 

Tales prazos poderán ser prorrogados de concorrer as circunstancias previstas no art. 78.3 
do RD 1098/2002. 

Unha vez remitida a proposición ou entregada, non poderá ser retirada salvo causa 
debidamente xustificada. 

As consultas poderán efectuarse no Departamento de Secretaría do Concello de Salvaterra 
de Miño (Praza da Constitución, 1 – Salvaterra de Miño). 
 
Formalidades.- As proposicións constarán de dous sobres pechados denominados A e B, coas 
inscricións e contendo a documentación que en cada un se sinala. No interior de cada sobre, 
necesariamente, farase constar o seu contido en folla independente, a modo de índice, enunciándoo 
numericamente. 
 
A) SOBRE A, DENOMINADO DE "DOCUMENTACIÓN XERAL", expresará, xunto co nome do 
licitador, enderezo a efectos de notificacións e nº de teléfono e fax, a inscrición de: 
"DOCUMENTACION XERAL DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN  DO 
SUBMINISTRO PARA O “MUSEO DA ENOLOXÍA DO CONDADO DO TEA”, e será asinado polo 
propio licitador. Conterá os seguintes documentos. No seu interior, necesariamente, farase constar o 
seu contido en folla independente, a modo de índice, enunciándoo numericamente, e conterá os 
seguintes documentos: 
 

1. Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario: 
Empresario individual: Fotocopia compulsada do Documento Nacional de Identidade do 
licitador. 
Persoas xurídicas: Escritura de constitución ou modificación, se é o caso, inscrita no Rexistro 
Mercantil, cando este requisito fora esixible conforme á lexislación mercantil que lle sexa 
aplicable. 
Se non o fora: escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acto 
fundacional, no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, se é o 
caso, no correspondiente Rexistro oficial. 
Esíxese, así mesmo, fotocopia compulsada do Número de Identificación Fiscal (NIF), 
debidamente compulsada. 
Tamén se esixirá fotocopia compulsada do DNI de quen desempeñe a representación da mesma. 
Empresas comunitarias: A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados 
Membros da Unión Europea acreditaráse mediante a inscrición no Rexistro Procedente de acordo 
coa lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha declaración 
xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas 
disposicións comunitarias de aplicación (art. 72.2 TRLCSP). 
Empresas non españolas de estados signatarios do acordo sobre o Espacio Económico 
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega): A capacidade de obrar destas empresas 
acreditaráse mediante a inscrición no Rexistro procedente dea cordo coa lexislación do Estado 
onde estean establecidas ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un 
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións 
comunitarias de aplicación (Disposición Adicional 14 TRLCSP). 
Empresas non comunitarias:  
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- Os empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da Misión 
Diplomática Permanente de España no Estado correspondiente ou da Oficina Consular en cuxo 
ámbito territorial radique o domicilio da empresa (art. 72.2 TRLCSP). 
- Informe de reciprocidade: As persoas físicas ou xurídicas de Estados non pertencentes á Unión 
Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola Misión Diplomática Permanente de 
Española, na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa admite á súa vez a 
participación de empresas españolas na contratación coa administración en forma 
sustancialmente análoga.  
Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindiráse do informe sobre a reciprocidade 
en relación coas empresas de Estados signatarios do acordo sobre Contratación Pública da 
Organización Mundial de Comercio (art. 55 TRLCSP). 
Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): As 
empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á xurisdicción dos 
Tribunais e Xulgados españois de calquera orde, para tódalas incidencias que de modo directo ou 
indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso, ó foro xurisdiccional estranxeiro 
que lle puidese corresponder ó licitante (art. 146.1.e) TRLCSP) 
Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España: Documento acreditativo de 
que a empresa ten aberta sucursal en España, con designación de apoderados ou de 
representantes para as súas operacións e que estea inscrita no Rexistro Mercantil (art. 55.2 
TRLCSP). 
 

2. Poderes: Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa 
xurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en cuxo 
nome concorre diante da administración contratante. 
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que dita inscrición 
sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil. 

 
3. Bastanteo de poderes: Os poderes a que se refire o apartado anterior, deberán ser previamente 

bastanteados polo/a secretario/a da corporación ou por letrado con exercicio en ámbito do 
Colexio Profesional Provincial. 
 

4. Declaración responsable de non atoparse comprendida a empresa ou empresario ou 
profesional ofertante en ninguna prohibición para contratar. Esta declaración fará constar 
expresamente, que o empresario ou a empresa e os seus administradores ou órganos de 
dirección, non se atopan incursos en ninguna das prohibicións para contratar coas 
Administracións Públicas impostas pola lexislación vixente e, en concreto, nas sinaladas polo art. 
60 do TRLCSP, manifestando que se atopan ó corrente das súas obrigas tributarias e coa 
Seguridade Social impostas polas disposicións aplicables, sen prexuízo de que a xustificación 
acreditativa deste último requisito deba presentarse, antes da adxudicación, polo empresario a 
favor do cal se vaia efectuar esta.  

 
5. Acreditación da solvencia económico financiera mediante un ou varios dos medios precisados 

no art. 75 do TRLCSP; preferentemente por informe dunha institución financeira, ou  se é o caso, 
xustificante da existencia dun seguro de indemnización por riscos profesionais. 

 
6. Xustificación da solvencia técnico-profesional: Acreditaráse mediante unha relación, asinada 

polo licitador, relativa ós contratos públicos e/ou privados similares ou equiparables ó que é 
obxecto desta licitación e cuxo importe non sexa inferior a este nos cinco (5) últimos exercizos, 
detallando o obxecto que comprendían ditos contratos e incluíndo importe, datas e o destinatario. 
Os subministros efectuados acreditaranse mediante certificados expedidos ou visados polo 
órgano competente, cando o destinatario sexa unha entidade do sector público ou cando o 
destinatario sexa un comprador privado, mediante un certificado expedido por este ou, a falta 
deste certificado, mediante unha declaración do empresario.  
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7. Unións temporais de empresas: No caso de unión temporal de empresas, cada unha delas 
deberá acreditar a súa personalidade e capacidade, con indicación dos nomes e circunstancias 
das empresas que a constitúen, a participación de cada unha delas, o compromiso formal de 
constituirse formalmente en UTE, para o caso de resultar adxudicatarias, de conformidade  co art. 
59 TRLCSP e coa cláusula 10 dos presentes pregos  e designando a persoa ou entidade que, 
durante a vixencia do contrato, ha de desempeñar a representación da unión ante a 
Administración. 

 
8. Declaración de empresas vinculadas: No suposto de que a empresa concorra á licitación con 

empresas pertencentes a un mesmo grupo, nos termos a que se refire o artigo 145 TRLCSP, 
presentarase necesariamente unha declaración indicando esta circunstancia e o nome ou 
denominación social das mesmas, debendo constar este documento en cada unha das ofertas 
formuladas por tódalas empresas vinculadas que concorran á licitación. 

 
9. Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou da comunidade 

Autónoma de Galicia: Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas 
acompañando a correspondiente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 
328 TRLCSP, en cuxo caso estarán dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen 
perxuizo de que a administración poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime 
necesarios a fin de verificar ou comprobar a súa exactitude ou vixencia. 

 
- Confidencialidade: Os licitadores enumerarán, de forma expresa e clara, aqueles documentos que 
consideren que, polo seu contido, deben ser reservados por razóns dos intereses comerciais ou de 
salvaguarda da competencia. De non conter ningunha especificación entenderáse que o licitador 
considera que ningún dos documentos presentados merece aquela reserva polo seu contido. 
 
 
No caso de que concorran varias empresas agrupadas temporalmente, deberá acreditarse que cada 
unha delas cumpre coas citadas condicións, cumprindo os requisitos do artigo 59.2 TRLCSP, polo 
que indicarán os nomes e circunstancias das empresas que o asinan, a participación de cada unha 
delas e o compromiso de constituírse formalmente en unión temporal, para o caso de resultar 
adxudicatarios do contrato. 
O licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicación, deberá acreditar ante o órgano de 
contratación, previamente á adxudicación do contrato, a posesión e validez dos documentos esixidos; 
sendo o momento decisivo para apreciar a concorrencia dos requisitos de capacidade e solvencia 
esixidos para contratar coa administración o de finalización do prazo de presentación de proposicións. 
 
B) Sobre B, DENOMINADO DE "DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA", expresará, xunto co nome do 
licitador, enderezo a efectos de notificacións e nº de teléfono e fax, a inscrición de: 
“DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN  DO 
SUBMINISTRO PARA O “MUSEO DA ENOLOXÍA DO CONDADO DO TEA”, e será asinado polo 
propio licitador.  
Conterá  a oferta, que se efectuará segundo modelo fixado no anexo II dos presentes pregos.  
 
- Confidencialidade.- Os licitadores enumerarán, de forma expresa e clara, aqueles documentos que 
consideren que, polo seu contido, deben ser reservados por razóns dos intereses comerciais ou de 
salvaguarda da competencia. De non conter ningunha especificación entenderáse que o licitador 
considera que ningún dos documentos presentados merece aquela reserva polo seu contido. 
 

CAP. III. ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN DO CONTRATO. 
13. Criterios de valoración. 
Valoraránse como criterios para proceder á adxudicación: 
- Mellora á baixa do prezo establecido na cláusula 5ª dos presentes pregos: Ata 10 ptos. 
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Este criterio de adxudicación valoraráse obxectivamente atendendo a criterios de proporcionalidade 
matemática.  
Outorgaráse a máxima puntuación establecida á empresa que menor importe do prezo ofreza para a 
execución do contrato e o resto  distribuirase proporcionalmente. 
  
14. Mesa de Contratación. 
A Mesa de Contratación estará integrada do modo seguinte: 

 - Presidente: D. Arturo Grandal Vaqueiro, Alcalde. 
- Vocais:  D. Manuel Andrés Acuña, Segundo Tenente de Alcalde. 

D. Jesús Fernández González, Concelleiro. 
D. Micael Domínguez Bouza, Concelleiro. 
Dª Cristina Amil Fernández, Concelleira. 
Dª Paula Riádigos Iglesias, Secretaria do Concello. 
D. Ricardo Pernas Romaní, Interventor do Concello. 

- Secretario Mesa Contratación: D. Ricardo Grandal Pazos, funcionario do Concello. 
 

 No caso de ausencia xustificada, os membros da mesa serán substituídos polos funcionarios 
ou membros da Corporación, segundo o caso, en quen deleguen, e polos funcionarios que substitúan 
á interventora ou á secretaria no exercicio das súas funcións. 

A Mesa poderá constituírse validamente coa asistencia, polo menos, do seu Presidente, 
Secretario e da maioría absoluta dos seus membros, entre os que deberán encontrarse, 
necesariamente, os vocais en funcións de Secretaría e Intervención. No curso das súas funcións 
poderá pedir os informes e asesoramentos que estime convenientes. 
 
15. Ofertas temerarias. 

Cando se identifique unha proposición que poida ser considerada desproporcionada ou 
anormal, a Mesa de Contratación (art.22.1.f) do RD 817/2009) outorgará audiencia por prazo de tres 
hábiles ó licitador que a presentara para que xustifique a valoración da oferta e precise as condicións 
da mesma, en particular, no que se refire ó 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 no que 
se vaia realizar a prestación, ou a posible obtención dunha axuda do Estado.  
Sobre a xustificación da empresa solicitaráse informe técnico. 
En vista do anterior, a Mesa de contratación proporá ó órgano de contratación a súa aceptación ou 
rechazo. 
 Se o órgano de contratación, considerando a xustificación efectuada polo licitador e os 
informes técnicos, estimase que a oferta non pode ser cumprida como consecuencia da inclusión de 
valores anormais ou desproporcionados, excluiráa da clasificación e acordará a adxudicación a favor 
da proposición económicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen clasificadas con 
arreglo ós criterios establecidos no presente prego. 
 
 O carácter desproporcionado ou temerario da oferta será analizado en función dos 
parámetros establecidos no art. 85 do RD 1098/2001, do 12 de outubro, que son os seguintes: 
- Cando, concorrendo un só licitador, sexa inferior ó orzamento base de licitación en máis de 25 
unidades porcentuais. 
- Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en máis de 20 unidades porcentuais á outra 
oferta. 
- Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en máis de 10 unidades porcentuais á 
media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, excluiráse para o cómputo de dita media a 
oferta de contía máis elevada cando sexa superior en máis de 10 unidades porcentuais a dita media. 
En calquera caso, consideraráse desproporcionada a baixa superior a 25 unidades porcentuais. 
- Cando concorran catro ou máis licitadores, as que sexan inferiores en máis de 10 unidades 
porcentuais á media aritmética das ofertas presentadas. Non obstante, se entre elas existen ofertas 
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que sexan superiores a dita media en máis de 10 unidades porcentuais, procederáse ó cálculo dunha 
nova media só coas ofertas que non se atopen no suposto indicado. En todo caso, se o número das 
restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularáse sobre as tres ofertas de menor contía. 

 
16. Apertura e cualificación da documentación xeral 

Concluído o prazo de presentación de proposicións, a Mesa de Contratación, previa a súa 
constitución, procederá á cualificación previa da documentación xeral presentada en sesión non 
pública. 

A mesa de contratación, de acordo co previsto no art. 22 do RD. 1098/2001, poderá instar do 
empresario aclaracións sobre os certificados ou documentos presentados para xustificación da súa 
capacidade, solvencia técnica e económica e ausencia de prohibicións para contratar, ou incluso 
pedirlle a presentación doutros complementarios. Tales requirimentos deberán de cumprimentarse 
nun prazo máximo de 5 días naturais. 

Por outra parte, se se observasen defectos ou omisións subsanables na documentación 
presentada comunicarase verbalmente, ou mediante fax ou telemáticamente de así estimarse, ós 
interesados concedéndolles un prazo de tres días hábiles para subsanación, sen prexuízo do 
correspondente anuncio no Perfil de contratante do Concello e no Taboleiro de Anuncios, momento 
desde o que contará o prazo de subsanación. 

Cualificada a documentación e subsanados, no seu caso, os defectos ou omisións, a Mesa 
procederá a declarar as admitidas e as rexeitadas con expresión das causas do rexeitamento. 

A non idoneidade ou a non xustificación da solvencia técnica ou económica aportada, segundo 
criterio motivado da Mesa de Contratación, terá carácter excluínte. 
 
17. Apertura das proposicións e proposta de adxudicación. 

O acto de apertura das proposicións será público. O día de apertura de proposicións fixarase no 
perfil de contratante ou Taboleiro de Anuncios do Concello cunha antelación de, cando menos, 2 días 
ó da súa celebración. 

O acto transcorrerá segundo o disposto no art. 83 do RD 1098/2001. 
As proposicións afectas por calquera das causas precisadas no art. 84 do RD 1098/2001 serán 

rexeitadas motivadamente.  
A Mesa de Contratación formulará proposta de adxudicación ó órgano de contratación a favor do 

licitador que presentara a proposición que contivese a oferta economicamente máis vantaxosa, como 
resultado de aplicar os criterios de selección establecidos nestes pregos. 

A proposta de adxudicación non crea dereito ningún a favor do licitador proposto fronte á 
Administración. Non obstante, cando o órgano de contratación non adxudique o contrato de acordo 
coa proposta formulada deberá motivar a súa decisión. 
 
18. Requerimento de documentación. 
 O órgano de contratación requerirá ó licitador que presentara a oferta economicamente máis 
vantaxosa para que, dentro do prazo de cinco días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel no 
que tivera recibido o requerimento, presente: 
A) A documentación xustificativa de que se atopa ó corriente no cumprimento das súas obrigas 

tributarias e coa Seguridade Social ou autorice ó órgano de contratación para obter de forma 
directa a acreditación delo. 
Tal acreditación realizaráse de acordo co seguinte (arts. 13 e seguintes do RD 1098/2001): 

 
.- Obrigas tributarias: 
1.- Orixinal ou copia compulsada da alta no imposto sobre Actividades Económicas no epígrafe 
correspondiente ó obxecto do contrato, sempre que exerza actividades suxeitas a dito imposto, 
en relación coas que veña realizando á data de presentación da súa proposición, referida ó 
exercicio corriente, ou o último recibo, completado cunha declaración responsable de non terse 
dado de baixa na matrícula do citado imposto. 
Os suxeitos pasivos que estean exentos do imposto deberán presentar declaración responsable 
indicando a causa de exención. No suposto de atoparse nalgunha das exencións establecidas no 
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artigo 82.1 apartados b), e) e f) do RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o 
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, deberán presentar asimesmo 
resolución expresa da concesión da exención da Axencia Estatal de Administración Tributaria. 
As unións temporais de empresarios deberán acreditar, unha vez formalizada a súa constitución, 
a alta no imposto, sen perxuicio da tributación que corresponda ás empresas integrantes da 
mesma. 
2.- Certificación positiva expedida pola Axencia Estatal da Administración tributaria, na que se 
conteña xenéricamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 13 do RD 
1098/2001. 
3.- Ademais, o licitador non deberá ter débedas de natureza tributaria en período executivo de 
pago co Concello de Salvaterra de Miño. A Administración Local, de oficio, comprobará mediante 
os datos obrantes na Tesourería o cumprimento de dita obriga. 
 
.- Seguridade Social: 
Certificación positiva expedida pola Tesourería da Seguridade Solcial, na que se conteña 
xenéricamente o cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 14 do RD 1098/2001.  

 
B) A documentación xustificativa de ter constituído a garantía definitiva que sexa procedente. 
C) A documentación xustificativa de ter aboado tódolos anuncios de licitación. 
 
 De non cumprimentarse adecuadamente o requerimento no prazo sinalado, entenderáse que 
o licitador retirou a súa oferta, procedéndose nese caso a recabar a mesma documentación ó licitador 
seguinte, pola orde en que quedaran clasificadas as ofertas (art. 151.2 TRLCSP). 
 
19. Garantía definitiva.  
 O licitador que presentara a oferta economicamente máis vantaxosa, deberá constituir unha 
garantía dun 5% do importe da adxudicación, excluído o IVE, na Caixa Xeral da Corporación e dentro 
dos dez días hábiles sinalado na cláusula anterior. Poderá constituírse en calquera das formas 
previstas no art. 96 TRLCSP, e segundo os arts 55 e seguintes do RD 1098/2001.O incumprimento 
deste requisito, por causa imputable ó concesionario, poderá dar lugar á resolución do contrato.  
 
20. Adxudicación do contrato. 
 Recibida a documentación solicitada, o órgano de contratación deberá adxudicar o contrato 
dentro dos tres días hábiles seguintes á recepción da documentación.  
 O órgano de contratación non poderá declarar deserta a licitación se existe algunha oferta ou 
proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuran neste prego, e salvo que se 
presuma fundadamente que a proposición económicamente máis vantaxosa non pode ser cumprida 
como consecuencia da inclusión na mesma de valores anormais ou desproporcionados. 
 A adxudicación será motivada, e notificaráse ós candidatos e licitadores, e simultaneamente, 
publicaráse no perfil do contratante. 
 A notificación deberá conter, en todo caso, a información necesaria que permita ó licitador 
excluido ou candidato descartado interpoñer recurso suficientemente fundado contra a decisión de 
adxudicación.  

 
21. Outras obrigas do adxudicatario. Formalización do contrato.  
 Para o  caso de que o contrato fora adxudicado a unha Agrupación de Empresas deberán 
estas acreditar a constitución da mesma, en escritura pública, dentro do prazo outorgado para a 
formalización do Contrato, e NIF asignado á Agrupación. 
 Cumpridos os anteriores requisitos, a Administración e o contratista formalizarán o contrato 
en documento administrativo, constituíndo título suficiente para acceder a calquera rexistro público. 
Non obstante o anterior, dito contrato administrativo poderá elevarse a escritura pública a pedimento 
do contratista e ó seu custo.  

A formalización do contrato en documento administrativo non poderá efectuarse antes de que 
transcorran quince días hábiles dende que se remita a notificacion da adxudicacion ós licitadores e 
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candidatos, dado que o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratación 
conforme ó artigo 40 TRLCSP. O órgano competente requirirá ó adxudicatario para que formalice o 
contrato no prazo non superior a cinco días contados dende o seguinte a aquel en que recibise o 
requirimento, unha vez transcorrido o prazo anterior sen interpoñerse o recurso que leve aparellada a 
suspensión da formalización do contrato. 

O contratista, ademais do contrato, deberá asinar o prego de cláusulas administrativas e de 
prescricións técnicas particulares. 
 Nos casos de incumprimento da obriga precisada nesta cláusula por parte da empresa 
proposta ou adxudicataria, o contrato poderá resolverse, de ser o caso, e adxudicarase á seguinte 
oferta máis vantaxosa. 
 Por tratarse dun contrato suxeito a regulación harmonizada, a formalización do contrato, 
publicaráse no Diario Oficial da Unión Europea e no Boletín Oficial do Estado. 
 
22. Gastos a cargo do adxudicatario. 
 Serán de conta do adxudicatario os seguintes gastos: 

- Os preparatorios e de formalización do contrato. Incluidos os correspondentes ós 
anuncios públicos, co límite precisado no art. 75 do RD 1098/2001.  

- Os tributos estatais, municipais e rexionais que deriven do contrato. 
- Asumir o pagamento do IVE, que se entenderá incluído dentro do prezo de adxudicación. 
- Os de formalización pública do contrato de adxudicación, de ser o caso. 

 
CAP. IV. EXECUCIÓN  E EXTINCIÓN DO CONTRATO. 

23. Forma de execución do contrato. 
- O contrato executarase con suxeción ás cláusulas do mesmo, nos termos recollidos no presente 

prego de cláusulas administrativas particulares e no de prescricións técnicas particulares, e de 
acordo coas instrucións que para a súa interpretación dea ó contratista a Administración. Terán 
carácter contractual as melloras que oferte a empresa adxudicataria e que sexan aceptadas polo 
Concello. 

- O contratista deberá en todo caso axustarse á diferente normativa que rixa a execución do contrato 
- En todo caso, executarase a risco e ventura do contratista, correspondendo ó contratista indemnizar 

tódolos danos que se causen tanto á administración contratante como a terceiros derivados dos 
traballos realizados para a execución do contrato, salvo cando tales prexuízos fosen ocasionados 
como consecuencia inmediata e directa dunha orde da Administración. 

- O contratista será responsable da calidade técnica dos materiais subministrados. 
- O contratista está obrigado ó cumprimento de tódalas disposicións vixentes en relación coa 

actividade desenvolvida. Para utilizar materiais, subministracións, procedementos e equipos na 
execución do obxecto do contrato, deberá obter as cesións, permisos e autorizacións precisas, dos 
titulares das patentes, modelos e marcas de fabricación correspondentes, correndo da súa conta o 
pago dos dereitos e indemnizacións por tales conceptos, sendo responsable por tódolos danos e 
perdas que para o mesmo poidan derivarse da interposición de calquera tipo de reclamacións. 

- Cando o contratista, ou persoas del dependentes, incorra en actos ou omisións que comprometan 
ou perturban a boa marcha do contrato, o órgano de contratación poderá esixir a adopción de 
medidas concretas para conseguir ou restablecer a boa orde na execución do pactado. 

- O contratista e as persoas del dependentes deberán gardar sixilo e garantizar a confidencialidade 
das actuacións practicadas con motivo da execución do contrato, así como cumprir co disposto na 
lexislación de protección de datos. Considérase confidencial toda a información que sexa 
presentada polo concello de Salvaterra, salvo que este, expresamente mediante acordo do órgano 
de contratación, autorice a súa divulgación. A información recibida será utilizada unicamente para o 
fin polo que o concello de Salvaterra contrata, non podéndose facer uso dela para ningún outro. 

- O contratista está obrigado, con respecto ó persoal que empregue na fabricación, entrega, 
distribución, instalación e montaxe do subministro obxecto do contrato, ó cumprimento das 
disposicións en materia de lexislación laboral, especialmente no tocante á seguridade e hixiene no 
traballo, e de seguridade social vixentes durante a execución do contrato. Expresamente se sinala 
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que non xurdirá relación contractual de ningún tipo entre o Concello e o persoal ó servizo da 
empresa a consecuencia da execución do contrato por esta. 

- A fin de asegurar o cumprimento das obrigas derivadas da execución do contrato, a Administración 
poderá exercer a facultade de dirección e inspección ante o contratista, polos servizos técnicos 
propios da Administración ou os expresamente concertados ó efecto.  

 
24. Cumprimento e recepción do contrato. 
- O contrato entenderase cumprido cando o contratista realice, de acordo cos termos do mesmo, a 

totalidade do seu obxecto e a satisfacción da Administración. 
- A súa constatación esixirá un acto formal e positivo de recepción ou conformidade por parte da 

Administración, dentro do mes seguinte de producirse a entrega ou realización do obxecto do 
contrato. No seu caso, realizaranse actos formais de recepción polas entregas parciais realizadas. A 
falta deste documento, terá a consideración desta recepción o certificado ou documento de 
conformidade emitido polo concelleiro responsable, que se une coa factura para o seu pagamento. 

- Cando os subministros non estean en condicións de ser recibidos farase constar así na  acta de 
recepción, sinalando os defectos detectados, e daranse as instrucións precisas ó contratista para 
que proceda á subsanación dos defectos observados fixando un prazo para corrixilos ou, de ser 
imposible esta corrección, a súa substitución. Neste último suposto, e para garantirar a efectiva 
aportación do novo subministro, poderá reter ata que este se produza e reciba de conformidade, os 
artigos defectuosos previamente entregados. Corrixidos os defectos ou transcorrido simplemente o 
prazo sinalado para facelo redactarase a acta de conformidade ou, no seu defecto concederase un 
novo prazo para levar a cabo a corrección ou  declararase resolto o contrato.  

- O adxudicatario non terá dereito á indemnización por causa de perdas, avarías ou prexuízos 
ocasionados nos bens antes da súa entrega á Administración, salvo que esta incurrise en mora ó 
recibilos. 

- O adxudicatario acatará exacta e inmediatamente as ordes e instrucións que, sobre a execución do 
contrato, lle dicte a Administración. 

- A Administración goza das máis amplas facultades de comprobación, dirección e inspección acerca 
do contrato. En consecuencia, poderá recabar do contratista a documentación e información que 
estima oportuna, de calquera orde, poderá establecer os sistemas de control de calidade a 
empregar e levar a cabo as inspeccións que estime pertinentes, de toda índole. A Administración 
está facultada para dicta-las disposicións oportunas para o estricto cumprimento do convido. 

 
25. Adaptación á normativa UE. 

As subministracións obxecto do presente contrato deberán en todo caso adaptarse á normativa 
da Unión Europea sobre saúde, seguridade e hixiene. O contratista asumirá en exclusiva, en canto 
efectúa a prestación, os prexuízos derivados de posibles incumprimentos neste eido. 

 
26. Dereitos da Propiedade Industrial ou Intelectual. 

O contratista será responsable de toda reclamación relativa á propiedade industrial, intelectual ou 
comercial dos materiais, procedementos e equipos utilizados na fabricación do subministro, debendo 
indemnizar á Administración tódolos danos e prexuízos que para ésta puideran derivarse da 
interposición de reclamacións, incluídos os gastos derivados dos que eventualmente puideran 
dirixirse contra a mesma.  
 
27. Revisión de prezos. 
 Non procederá en ningún caso a revisión de prezos do presente contrato e, por tanto, non se 
aplicará fórmula ningunha de revisión. 
 
28. Modificacións contractuais.  
 Procederán exclusivamente nos casos previstos pola lexislación contractual, sempre que 
teñan relación co obxecto do contrato e sirvan ó cumprimento do seu fin. 
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29. Garantía do material subministrado. 
 O prazo de garantía dos subministros obxecto do presente contrato fíxase en 2 ANOS, a 
contar dende a recepción positiva.  
 A Administración durante o prazo de garantía terá dereito á reposición ou reparación, se fose 
suficiente, dos bens subministrados que presenten vicios ou defectos. 
 Durante o prazo de garantía o contratista terá dereito a coñecer e ser oído sobre a aplicación dos 
bens subministrados. 
 Se a Administración constatase, durante o prazo de garantía, que os bens subministrados 
non son aptos para o fin pretendido como consecuencia de vicios ou defectos imputables ó contratista 
e fora presumible que a súa reposición ou reparación non son suficientes para conseguir aquel fin, 
poderá, dentro de aquel prazo, rexeitalos e deixalos a conta do contratista. 
 
30. Indemnización ó contratista por forza maior. 

De conformidade co sinalado na cláusula 26ª, o contratista non terá dereito a que se lle indemnice 
os danos que se produciran por perdas, avarías o prexuízos nos bens antes da súa entrega e correcta 
instalación, salvo que a Administración houbera incorrido en mora ó recibilos. 
 
31. Resolución do contrato. 
 O contrato poderá extinguirse por algunha das causas de resolución enumeradas dos arts. 
223 e 299 TRLCSP. 
 A demora na execución do mesmo que poida supoñer a perda da subvención ou axudas 
outorgadas, será causa de resolución expresa, sen prexuízo das indemnizacións por danos e perdas 
que unha demora inxustificada nesta execución puidera ocasionar ó Concello.  
 Cando o contrato se resolva por culpa do contratista, incautaráse a garantía definitiva, sen 
prexuízo da indemnización polos danos e prexuízos orixinados á Administración, no que excedan do 
importe da garantía. 

 
CAP. V. RÉXIME XURÍDICO. 

32. Discrepancias entre pregos de condicións administrativas e técnicas. 
 Para o caso de discrepancia entre os pregos de cláusulas administrativas particulares e os de 
prescricións técnicas, prevalecerán as previsións dos primeiros sobre os segundos. 
 
33. Prerrogativas da Administración. 
 O órgano de contratación ostenta a prerrogativa de interpretar os contratos administrativos e 
resolver as dúbidas que ofreza o seu cumprimento. Igualmente, poderá modificar, por razóns de 
interese público, os contratos e acordar a súa resolución e determinar os efectos desta, dentro dos 
límites e con suxeción ós requisitos e efectos sinalados na lexislación contractual. 
 Os acordos que diche o órgano de contratación, logo de informe da Asesoría Xurídica, no 
exercicio das súas prerrogativas de interpretación, modificación e resolución, serán inmediatamente 
executivos. 
 
34. Lexislación aplicable. 
 O presente contrato ten natureza administrativa, polo que en todo o non previsto 
expresamente no presente prego de condicións,  estarase ó disposto no Real Decreto Lexislativo 
3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector 
Público, RD 1098/2001 polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das 
Administracións Públicas, no que non se opoña á Lei de Contratos do Sector Público, RD 817/2009, 
polo que se desenrola parcialmente a LCSP, así como demais normativa aplicable á contratación 
local. Supletoriamente, as restantes normas de Dereito Administrativo, e no seu defecto, acudirase ó 
Dereito privado. 
 O contratista someterase expresamente á devandita lexislación. 
 

 
Páxina 12 de 13 



 

35. Xurisdición competente. 
 As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos dos 
contratos serán resoltas polos órganos de contratación; estas resolucións esgotarán a vía 
administrativa e abrirán a vía contencioso-administrativa, a tenor da lei de dita xurisdicción.  
 Nos supostos previstos no artigo 40 do TRLCSP, procederá con carácter potestativo a 
interposición do recurso especial en materia de contratación, previo ó contencioso-administrativo, no 
prazo de 15 días, nos termos previstos no artigo 44 do TRLCSP. 
 Para aqueles supostos non contemplados no citado artigo, e de conformidade co establecido 
nos artigos 123 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común 
das Administracións Públicas, caberá a interposición do recurso potestativo de reposición previo ó 
contencioso-administrativo, no prazo de un mes contado a partir do día seguinte ó da notificación do 
acto obxecto do recurso. 
 
 

ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN. 
 D.________________________________, co D.N.I. nº:___________; actuando en nome 
propio ou en representación da entidade__________________________; con enderezo a efectos de 
notificacións en ________________________________, tendo coñecemento do procedemento 
negociado sen publicidade tramitado polo Concello de Salvaterra de Miño para O SUBMINISTRO 
para o “MUSEO DA ENOLOXÍA DO CONDADO DO TEA”, e enterado dos pregos aprobados ó efecto, 
comprométese a efectuala ofertando, de acordo cos criterios de valoración establecidos no prego o 
seguinte:   
 
.- Prezo que se oferta (sen IVE):____________euros 
.- I.V.E:                                     ___________ euros 
.- Prezo total (con IVE):             ___________ euros 
 
 ____________ 
 (LUGAR E DATA). 
 
 (SINATURA). 
 
 
 
E así elévanse, por esta Alcaldía á Xunta de Goberno, para, tras os informes oportunos, sexa tomado 
acordo polo órgano competente ó respecto. 

Salvaterra de Miño, a 3 de agosto de 2017 
 

O ALCALDE 
 
 

Asdo.: Arturo Grandal Vaqueiro 
 

 
DILIXENCIA.- Exténdoa, como Secretaria Xeral para facer constar que os presentes pregos, que 
constan de _____ páxinas, todas elas en papel timbrado municipal, asinadas por min e co selo de 
Secretaría, foron aprobados por______________________________________ de data 
___________.   

En Salvaterra de Miño, ____de _______________de ________ 
A SECRETARIA 
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