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PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATOS DE SERVIZOS POLO PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN
ABERTO

I.

ELEMENTOS DO CONTRATO

CLAUSULA 1. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
De conformidade co establecido nos Estatutos do Organismos autónomo do
Consello Municipal de Deportes de Ourense, o órgano de contratación é o
Consello Reitor.

O enderezo postal é R/Pardo de Cela, 2. 32003 Ourense
O enderezo de internet do órgano de contratación e o seu perfil do contratante
é www.deportesourense.com
O número de fax do Rexistro xeral é 988 370 727

O responsable do contrato coas competencias asignada polo art. 52 do
TRLCSP é o designado no Anexo de Especificacións do Contrato (AEC), que
ademais terá as competencias propias do cargo segundo o Estatutos do
Consello Municipal de Deportes.

CLAUSULA 2. NATUREZA XURÍDICA DO CONTRATO
O presente contrato de natureza administrativa, cualifícase como de servizos
segundo o art. 10 do TRLCSP. Rexerase polo disposto neste prego, no que se
inclúen os pactos e condicións definidoras dos dereitos e obrigas que asumirán
o órgano de contratación, os licitadores e no seu momento, as adxudicatarias.
Este prego establece as condicións xerais aplicables ás contratacións que
tendo natureza análoga se adecúen ás condicións previstas nas cláusulas do
prego. A singularización de cada contratación conformarase mediante as
especificacións previstas no ANEXO DE ESPECIFICACIÓNS DO CONTRATO
(AEC).

Terán carácter contractual, pola orde que se indica, os seguintes:

1. O Anexo de Especificacións do Contrato (AEC)
2. O presente prego de cláusulas administrativas particulares
3. O prego de prescricións técnicas
4. A oferta do adxudicatario
5. O documento no que se formalice o contrato
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CLAUSULA 3. OBXECTO DO CONTRATO

Será obxecto do presente contrato a realización dos traballos definidos no
Punto 2 do Anexo I de Especificacións do Contrato (AEC) e descrito nos Prego
de condicións técnicas, para satisfacer as necesidades especificadas no
expediente tramitado polo CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES DE
OURENSE, prego de condicións técnicas que queda incorporado ao presente,
tendo carácter contractual.

CLAUSULA 4. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO E ORZAMENTO DE LICITACIÓN
De conformidade co disposto no art. 88 do TRLCSP, a efecto determinar a
procedencia ou improcedencia da publicidade e o procedemento de
adxudicación, o valor estimado para este contrato, sen engadir o IVE, é o que
figura no AEC.
O orzamento de licitación deste contrato ascende á cantidade que figura no
AEC.
No orzamento de licitación están contemplados todos conceptos, incluído o
IVE, así como calquera outro imposto ou gasto que poida gravar a operación,
gastos de desprazamento, visados colexiais, no seu caso, etc.
A proposición económica dos licitadores non poderá ser superior ao orzamento
de licitación aprobado para a contratación e que se indica no punto 3 do AEC
deste prego. No caso de que a proposta do licitador sexa superior á cantidade
indicada no punto 3 do AEC, a proposta non será admitida.

CLAUSULA 5. CONSTANCIA EXPRESA DA EXISTENCIA DE CRÉDITO
As obrigas que se deriven deste contrato, atenderanse co crédito cuxo
certificado de existencia e compromiso, expedido polo Interventor consta no
Expediente, con cargo á partida orzamentaria que figura no punto 2.1 do AEC.

CLAUSULA 6. PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN
A adxudicación do contrato levarase a cabo polo procedemento ABERTO, previsto e
regulado no art. 157 e ss do TRLCSP, establecéndose os criterios obxectivos
de valoración e a súa ponderación no AEC.
Nos expedientes tramitados polo procedemento de urxencia, os prazos reduciranse na
forma previda no artigo 112.2.b) do TRLCSP.

CLAUSULA 7. DURACIÓN DO CONTRATO
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O prazo contractual ou de execución máximo do contrato será o establecido no punto 4
do AEC.
As proposicións que oferten un prazo de execución superior ao establecido no punto 4
do AEC, non serán admitidas.
Cando así o prevea o punto 4.2 do AEC, o contrato poderá ser obxecto de prórroga coa
finalidade de reiterar as prestacións. A prórroga acordarase polo órgano de
contratación e será obrigatoria para o contratista, salvo que no AEC se prevea
o contrario, e sen que poida producirse polo consentimento tácito das partes.
A(s) prórroga(s) non poderá(n) ser concertadas aíllada ou conxuntamente por
un prazo superior ao fixado orixinariamente.
No caso de extinción normal ou anormal do contrato, por calquera causa, e coa
finalidade de garantir a continuidade do servizo, o órgano de contratación
poderá acordar a prórroga forzosa do contrato ata a adxudicación do novo
contrato, por un período que en ningún caso será superior a seis meses.

CLAUSULA 8. E XPOSICIÓN DO EXPEDIENTE
O expediente estará de manifesto no CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES DE
OURENSE, a disposición de quen desexe examinalo, ate o día anterior ao
sinalado para a entrega das proposicións, durante as horas de oficina de
atención ao público.
Forma

de

acceso

ao

perfil

do

contratante:

http://www.deportesourense.com/seccion/perfil-do-contratante/
I.

LICITACIÓN

CLAUSULA 9. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS
Nas licitacións, cada licitador non poderá presentar mais dunha proposición.
Tampouco poderá subscribir ningunha proposta en UTE con outras, se o fixo
individualmente ou figurar en mais dunha unión temporal. A infracción destas
normas dará lugar á inadmisión de todas as propostas subscritas por el.
Poderán presentar ofertas na licitación relativa ao contrato na forma que se
especificará, as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que
teña plena capacidade de obrar e acrediten a súa solvencia económica,
financeira, técnica e profesional, e non estean incursos en ningunha das
prohibicións para contratar coa administración establecidas no artigo 60 do
TRLCSP.
Non poderán concorren á licitación as empresas que participaran na
elaboración das especificacións técnicas relativas a eses contratos sempre que
esa participación poida provocar restrición á libre concorrencia ou un trato
privilexiado con respecto ao resto das empresas licitadoras.
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A presentación de proposición presume a aceptación, sen salvidade algunha,
polo licitador das cláusulas deste prego e do resto de documentos contractuais
e a declaración responsable da exactitude dos datos presentados e de que
reúne todas e cada unha das condicións esixidas para a contratación da obra.

CLAUSULA 10. LUGAR, PRAZO E FORMA DE PRESENTACIÓN DAS PROPOSICIÓNS
10.1 Lugar:

As ofertas deberán ser presentadas no Rexistro Xeral do Consello Municipal de
Deportes de Ourense, sito na R/Pardo de Cela 2, ou por correo no xeito
establecido polo artigo 80.4 do RD 1098/2001 do 12 de outubro. Neste caso, o
empresario deberá xustificar a data da imposición do envío na oficina de
Correos e anunciar ao órgano da contratación a remisión da oferta mediante
fax, telegrama ou correo electrónico no mesmo día do envío. O número de fax
ao que se debe remitir o anuncio de envío por correo é o correspondente ao
Rexistro Xeral do Consello Municipal de Deportes de Ourense, 988 370 727.
O envío do anuncio por correo electrónico realizarase ao enderezo

xerente@deportesourense.com, e so será válido se existe constancia da
transmisión e recepción do mesmo, das súas datas e do contido íntegro da
comunicación e se identifique fidedignamente o remitente e o destinatario.
Sen a concorrencia de ambos requisitos non será admitida a proposición se é
recibida polo órgano de contratación con posterioridade á data e hora de
terminación do prazo sinalado no anuncio.
Transcorridos dez días naturais seguintes á data indicada sen que se recibise
a proposición, esta non será admitida en ningún caso.
10.2 Prazo:

Dentro das horas de oficina e ata as 14 horas do día sinalado para a entrega
das ofertas no anuncio de licitación.

10.3 Forma:

A documentación para a licitación presentarase en tres sobres pechados “A”,
“B” e “C”, podendo ser presentados en formato papel ou en formato dixital.

A presentación dixital deberá reunir os seguintes requisitos:
- Axuntarse en documento non editable, en formato PDF ou similar.
- O soporte físico que conteña os arquivos deberá estar etiquetado, debendo
incluír o nome da empresa ou número de rexistro da mesma no Rexistro de
Contratistas da Xunta de Galicia ou no Rexistro voluntario de licitadores do
Ministerio de Economía e Facenda, a mención do sobre de que se trate (A, B
ou C) e o número de expediente.
- Estar firmada dixitalmente por persoa con poder de representación
acreditado. Se o soporte non está asinado dixitalmente, deberá acompañarse
dunha declaración escrita do licitador sinalando que o contido do soporte dixital
achegado se corresponde coa proposición do sobre de que se trate, e deberá
ser asinado por persoa con poder de representación acreditado.
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- Se o licitador achega documentos encriptados ou en formato distinto ao PDF,
deberá facilitar a clave e/ou o programa que permita a súa visualización.
- Se non facilitasen as claves e/ou programas citados coa documentación,
deberán achegarse antes da data fixada para a apertura do correspondente
sobre. De non facelo así, non será admitido á licitación de tratarse do Sobre B,
ou será excluído da mesma, de tratarse dos sobres A ou C.

Os tres sobres estarán identificados no seu exterior, con indicación da licitación
á que concorren e asinados polo licitador ou persoa que o represente e
indicación do nome e apelidos ou razón social da empresa. Dentro de cada
sobre farase constar, nunha folla independente, o seu contido, enunciado
numericamente, salvo o sobre “B” que incluirá debidamente cumprimentado e
asinado o Anexo II deste prego. Entregada ou remitida a documentación, esta
non poderá ser retirada, salvo que sexa xustificada. O órgano de contratación
poderá acordar a renuncia á celebración do contrato por razóns de interese
público debidamente xustificadas, ou o desistimento do procedemento
fundamentado en infracción non subsanable das normas de preparación do
contrato ou das reguladoras do procedemento de adxudicación, en ambos
casos, antes da adxudicación do contrato. Esta circunstancia será notificada
aos licitadores e comunicarse á Comisión europea cando o contrato fose
anunciado no Diario Oficial da UE (art. 155 TRLCSP).
Se a proposición fose retirada inxustificadamente, procederase á execución da
garantía provisional e ao seu ingreso na Tesourería do Consello Municipal de
Deportes de Ourense.
As proposición presentadas fora de prazo non serán admitidas baixo ningún
concepto. Tampouco serán admitidas as proposicións cuxos sobres conteñan
documentación distinta da indicada neste prego para cada sobre.
10.3.1 SOBRE A: PROPOSICIÓN ECONÓMICA E DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA RELATIVA AOS CRITERIOS DE VALORACIÓN, DISTINTOS DO
PREZO, QUE DEBAN EVALUARSE MEDIANTE A APLICACIÓN DUNHA
FÓRMULA

1.

DOCUMENTO COMPRENSIVO DO PREZO DO CONTRATO. Conterá

o modelo de proposición económica adxunto a este prego como ANEXO II,
asinado polo licitador ou persoa que o represente. No prezo ofertado
enténdense incluídos todos os conceptos, impostos, gastos, taxas e arbitrios
de calquera clase e o beneficio industrial do contratista. Na proposición
económica deberase indicar, como partida independente, o importe o IVE que
deba ser repercutido. Esta proposición económica non poderá ser superior ao
orzamento de licitación aprobado para a contratación e que se indica no
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punto 3 do AEC. No caso de que a proposta do licitador sexa superior a
cantidade indicada no AEC, a proposta non será admitida.
Non se aceptarán as proposicións que:

-

Teñan contradicións, omisións, erros ou tachaduras que
impidan coñecer claramente o que se estime fundamental
para considerar a oferta.

-

As que carezan de concordancia coa documentación
examinada e admitida.

-

Excedan do tipo máximo de licitación.

-

Comporten erro manifesto no importe da proposición.

-

Que varíen substancialmente o modelo de proposición que
figura como I deste prego.

-

Nas que existise recoñecemento polo licitador de que
adolece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable.

Neste mesmo sobre incluiranse os documentos relativos aos criterios de
adxudicación que deban avaliarse mediante a aplicación dunha fórmula.
En particular, deberanse incluír os seguintes documentos, cada un nunha folla
independente e asinada polo licitador ou persoa que o represente:

1.

DOCUMENTO COMPRENSIVO DA BOLSA DE HORAS

consonte

ao establecido no AEC e no Prego de prescricións técnicas. Esta
documentación adquirirá carácter contractual no caso de adxudicación.
Cando exista discrepancia entre a documentación presentada no formato
papel e a presentada en formato informático, prevalecerá a primeira sobre a
segunda.

2.

ADMISIBILIDADE DE VARIANTES. Os licitadores poderán presentar

as variantes ou alternativas que poidan facelas mais convenientes para a
realización do obxecto do contrato, sempre de acordo cos requisitos, límites,
modalidades e aspectos do contrato que se determinen no AEC. Ademais da
proposta referida ao proxecto base aprobado polo órgano de contratación,
para cada variante ou alternativa que formule o licitador terá que presentar
unha soa proposta, de conformidade co establecido nos parágrafos
anteriores. Cando non se autoricen variantes ou alternativas dos licitadores,
farase constar expresamente no AEC.

3.

EXISTENCIA DE LOTES. As proposicións poderán ser á totalidade ou

por lotes, se así se especifica no AEC.

•

10.3.2 SOBRE B: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

As persoas xurídicas, para ser admitidas a licitación, deberán acreditar, por
medio dos seus estatutos ou regras fundacionais, que as prestacións obxecto
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deste contrato están dentro dos seus fins, obxecto ou ámbito de actividade que
lle son propios.
A presentación das ofertas polos licitadores autoriza ao CONSELLO
MUNICIPAL DE DEPORTES DE OURENSE á comprobación de oficio e con
carácter previo á apertura das proposicións, do cumprimento das obrigas
tributarias co Concello de Ourense e co propio Consello Municipal de Deportes
de Ourense, referido á data de finalización do prazo de presentación das
ofertas.
A Mesa de Contratación acordará a exclusión das propostas que non se achen
ao corrente nas súas obrigas respecto do Concello e do Consello Municipal de
Deportes de Ourense.
No caso de que no AEC reserve a participación no contrato a determinadas
entidades (Centros Especiais de Emprego, Empresas de Inserción ou
Entidades sen ánimo de lucro) unicamente poderá participar quen, ademais
dos requisitos xerais de capacidade e solvencia, acredite estar en condicións
de cumprir esta reserva, e en concreto:
Se a participación no contrato se reserva a Centros Especiais de Emprego
(CEE), estes deberán estar constituídos e rexistrados consonte ao RD
2273/1985 do 4 de decembro.

-

Se a participación se reserva a Empresas de Inserción
Social (EIS), deberán estar constituídas e rexistradas
consonte a Lei 44/2007 do 13 de decembro e Decreto
182/2008 do 11 de novembro.

-

Se a participación se reserva a Entidades sen Animo de
Lucro, deberán ter como finalidade a integración laboral e
social de persoas con risco de exclusión e estar
constituídas e rexistradas consonte as normas que lles
resulten de aplicación.

CAPACIDADE DE OBRAR. Están capacitados para contratar con esta
Administracións as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras,
que teñan plena capacidade de obras, acrediten a correspondente solvencia
económica e técnica e non estean afectadas por ningunha das prohibicións de
contratar enumeradas no artigo 60 do TRLCSP.
A concorrencia destes requisitos será declarada polos licitadores mediante a
presentación da Declaración responsable do licitador segundo modelo previsto
no Anexo II, indicando que cumpre as condicións establecidas legalmente para
contratar coa administración.
Estes requisitos deberán reunirse no momento de presentación das ofertas. En
calquera momento do procedemento anterior á formulación da proposta de
adxudicación o CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES DE OURENSE
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poderá requirir aos licitadores a acreditación destes requisitos. En todo caso, o
licitador situado no primeiro lugar na proposta de clasificación en orden
descendente que formule a Mesa de Contratación, deberá acreditar esta
circunstancia no prazo dos dez días hábiles seguintes aos que se lle
comunique o acordo de clasificación adoptado polo órgano de contratación. A
acreditación realizarase de conformidade co disposto polo artigo 146 TRLCSP,
achegando a seguinte documentación:

1.

Documentos acreditativos da personalidade xurídica:

-

Os empresarios individuais, copia do DNI

-

Os empresarios persoas xurídicas, a escritura ou os
documentos nos que conste a constitución da entidade e
os estatutos polos que se rexa, debidamente inscritos no
Rexistro Mercantil ou no que corresponda

-

Os empresarios non españois nacionais da Unión
Europea, a inscrición no Rexistro procedente de acordo
coa

lexislación

do

Estado

da

súa

residencia,

ou

declaración xurada ou certificado, nos termos que se
establezan

regulamentariamente,

de

acordo

coas

disposicións comunitarias de aplicación

-

Os

demais

Diplomática

empresarios,
Permanente

con
de

informe
España

da
no

Misión
Estado

correspondente ou da Oficina Consular que corresponda
co domicilio da empresa

1.

Documentos acreditativos da representación: cando a proposición

non veña asinada polos licitadores, deberá incluírse o poder outorgado a
favor de quen subscriba a proposición, xunto coa copia do DNI do ou dos
apoderados.

2.

Documentos acreditativos da clasificación: cando sexa esixible a

clasificación, os licitadores deberán acreditar estar clasificados nos grupos,
subgrupos e categorías que se establecen no punto 6 do AEC. Incluirase o
certificado que acredite que a empresa licitadora está clasificada nos termos
esixidos neste prego. As empresas comunitarias non españolas, poderán
acreditar a clasificación mediante os certificados de clasificación ou
documentos similares que acrediten a súa inscrición en listaxes oficiais de
empresarios autorizados para contratar establecidas polos Estados membros
da UE ou mediante certificación emitida por organismos que respondan ás
normas europeas de certificación expedidas de conformidade coa lexislación
do Estado membro no que estea establecido o empresario. Estes
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documentos deberán indicar as referencias que permitan a inscrición do
empresario na lista ou expedición da certificación así como a clasificación
obtida.

3.

Acreditación da solvencia cando non proceda esixir a clasificación

ou para empresas licitadoras estranxeiras pertencentes a países
membros da UE: por calquera destes medios, salvo que no AEC se
determinen outros distintos:

-

declaración da cifra global de negocio no ámbito de
actividades correspondentes ao obxecto do contrato
expresada en anualidades e referida, como máximo, aos
tres últimos exercicios. Enténdese que existe solvencia
económica e financeira cando no conxunto dos tres
exercicios anteriores teñan un volume de facturación igual
ou superior ao prezo do contrato.

-

Documento acreditativo de posuír a clasificación esixida
no punto 6 do AEC.

1.

Acreditación da solvencia económica, técnica ou profesional: por

calquera destes medios, excepto que no AEC se determinen outros distintos:

-

unha relación dos principais servizos realizados nos
últimos tres anos e nos que inclúa importe, datas e
destinatario -público ou privado- dos mesmos por importe
igual ou superior ao prezo do contrato. Os servizos ou
traballos efectuados acreditaranse mediante certificados
expedidos ou visados polo órgano competente cando o
destinatario fose entidade do sector público; no caso dos
servizos ao
certificación

sector privado,
emitida

por

serán

este

ou

acreditados

por

declaración

do

empresario.

-

Certificación de algunha institución financeira que acredite
a solvencia económica e financeira do licitador.

-

Indicación do persoal técnico ou das unidades técnicas,
integradas ou non na empresa, participantes no contrato,
especialmente aqueles encargados do control de calidade.

-

Descrición das instalacións técnicas, das medidas
empregadas polo empresario para garantir a calidade dos
medios do estudio e investigación da empresa.

-

Cando se trate de servizos ou traballos complexos ou
cando, excepcionalmente deban responder a un fin
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especial, un control efectuado polo órgano de contratación
ou no seu nome, por un organismo oficial ou homologado
competente do Estado no que radique o empresario,
sempre que medie acordo deste organismo. O control
versará sobre a capacidade técnica do empresario e se
fose

preciso,

sobre

os medios

de

estudio

e de

investigación de que dispoña e sobre as medidas de
control de calidade.

-

As titulacións académicas e profesionais do empresario e
do persoal directivo da empresa, e en particular, do
persoal responsable da execución do contrato.

-

Nos casos que proceda, indicación das medidas de
xestión medioambiental que o empresario poderá aplicar
ao executar o contrato.

-

Declaración sobre a plantilla media anual da empresa
durante

os

tres

últimos

anos,

acompañada

da

documentación xustificativa correspondente.

-

Declaración indicando a maquinaria, material e equipo
técnico do que se disporá para a execución dos traballos
ou prestacións, achegando a documentación acreditativa
correspondente.

-

Indicación da parte do contrato que o empresario ten
eventualmente o propósito de subcontratar.

-

Cando de conformidade co establecido no AEC sexa
requisito indispensable para contratar que o empresario
obteña previamente a correspondente clasificación no
Grupo, Subgrupo e Categoría, a acreditación da solvencia
económica,

financeira,

técnica

e

profesional

será

substituída pola correspondente clasificación.

-

No caso de que para este contrato non se requira
clasificación, se o licitador acredita estar en posesión de
clasificación vixente no Grupo U, Subgrupo 7 non deberá
acreditar a solvencia económica, financeira e técnica ou
profesional.

-

Os licitadores que estiveran inscritos no Rexistro Xeral de
Contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia ou no
Rexistro Voluntario de Licitadores do Ministerio de
Economía e Facenda, están exentos de presentar a
documentación que obre nos mesmos, sempre que se
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atope vixente. Neste caso, deberá presentar acreditación
da inscrición no correspondente rexistro actualizada á data
da licitación ou presentación da oferta.

-

Presentada a documentación acreditativa da capacidade
do contratista a Mesa de Contratación delega na
secretaría

da

mesma

a

facultade

de

cualificar

a

documentación achegada polo licitador e, no seu caso,
cando esta non sexa conforme co prevido no art. 146
TRLCSP e neste prego, poderá requirilo para a súa
subsanación concedéndolle a este efecto o prazo de tres
días hábiles, sen prexuízo da súa comprobación polos
membros da Mesa. De todo o actuado darase conta á
Mesa con carácter previo á formulación da proposta de
adxudicación ao órgano de contratación.

-

No caso de que os datos incluídos na declaración
responsable non sexan veraces, con independencia da
responsabilidade penal á que puideran dar lugar, o
CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES DE OURENSE
declarará a existencia de prohibición para contratar de
acordo co previsto no art. 61 TRLCSP, excluirá ao licitador
do procedemento e reclamaralle, en concepto de danos e
prexuízos, o 1% do prezo de licitación do contrato

1.

Habilitación profesional: Achegarase a documentación acreditativa

da habilitación empresarial ou profesional cando resulten esixibles pola
normativa vixente relativa ao servizo obxecto do contrato se así se
especificase no AEC.
7.Certificados de estar ao corrente no cumprimento das obrigas
tributarias fronte ao Estado, Comunidade Autónoma e Tesourería da
Seguridade Social: deberanse achegar as certificacións correspondentes en
orixinal ou fotocopia debidamente legalizadas e cotexadas, ben pola
Administración ou por Notario. Non será preciso achegar certificado de estar ao
corrente das obrigas tributarias fronte ao Concello de Ourense, xa que será
solicitado de oficio polo CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES DE
OURENSE.

1.

Garantía provisional: cando así se esixa no AEC, as empresas

licitadoras estarán obrigadas a constituír garantía provisional polo importe alí
establecido.
A constitución da garantía provisional poderase constituír en calquera das
formas previdas no artigo 96 do TRLCSP cos requisitos esixidos nos artigos 55
a 58 do RXLCAP.
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A carta de pago que acredite a constitución da garantía provisional deberase
achegar no sobre “B” xunto coa declaración responsable que consta no Anexo
II deste prego. A garantía provisional extinguirase e será devolta aos licitadores
inmediatamente despois da adxudicación. En todo caso, será retida ao licitador
seleccionado para a adxudicación ata que proceda á constitución da garantía
definitiva, e incautada aos licitadores que retiren inxustificadamente a súa
proposición antes da adxudicación.

1.

Unión temporal de empresarios: poderase contratar con unións de

empresarios que se constitúan temporalmente ao efecto, sen que sexa
esixible a formalización das mesmas en escritura pública ata que se efectúe a
adxudicación ao seu favor.

Estes empresarios quedarán obrigados

solidariamente ante a Administración e deberán indicar no escrito de
proposición os empresarios que desexen concorrer integrados consonte se
establece no Anexo II deste prego. Cada un dos empresarios que compoñen
a UTE deberá acreditar a súa capacidade e solvencia consonte se establece
neste prego, acumulándose a efectos de determinación da solvencia da UTE
as características acreditadas de cada un dos integrantes, sen prexuízo do
establecido no artigo 52 RXLCAP.
Non se poderá subscribir ningunha proposta en UTE se o fixeron
individualmente, nin poderá figurar en mais dunha UTE. A contravención deste
principio dará lugar á desestimación de todas as ofertas presentadas por el. A
duración da UTE será coincidente coa duración do contrato ata a súa extinción.
Para a clasificación da UTE, a Mesa de contratación estará ao disposto no
artigo 52 do RXLCAP. Será requisito básico para a acumulación das
características de cada un dos integrantes da UTE, e en concreto para a súa
clasificación, que todas as empresas que concorran á licitación do contrato
obtiveran previamente clasificación como empresas de servizos, salvo cando
se trate de empresas non españolas de Estados membros da Comunidade
Europea, que se estará ao disposto nos artigos 58, 75 e 76 do TRLCSP.

2.

Condicións especiais de execución: no suposto de que se

establecera no AEC a procedencia da inclusión de condicións especiais de
execución de inserción socio-laboral neste contrato, a licitadora debaerá
subscribir e presentar o compromiso de cumprimento das condicións
especiais de execución, xunto co resto da documentación administrativa.

10.3.3 SOBRE “C”: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA A VALORACIÓN
DOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN QUE DEPENDAN DUN XUIZO DE
VALOR NON CUANTIFICABLE POR FÓRMULA.
Incluiranse aqueles documentos que sexan precisos para a valoración dos
criterios de adxudicación que dependan dun xuízo de valor e aqueles outros
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documentos que se esixan no AEC. Se así se indica no AEC, deberase incluír
un orzamento do servizo. O seu cálculo estará debidamente xustificado e
descomposto en porcentaxes distribuídos nas diversas partidas que o integren,
distinguindo polo menos, os seguintes capítulos:

I.

Amortización-financiamento da inversión total
en maquinaria e calquera outro material
inventariable.

II.

Gastos de persoal obtido por aplicación dos
prezos

unitarios

establecidos

no

actual

convenio detallado por servizos, número de
empregados, categorías, días de servizo e
dedicación.

III.

Gastos

materiais

consumibles

para

a

prestación dos servizos.

IV.

Outros gastos fixos anuais de mantemento,
así como vestiario do persoal, seguros,
ferramentas,

instalacións,

alugamentos

e

outros que teñan incidencia no contrato.
En particular, deberase incluír a proposta técnica que consta no Prego de
Prescricións Técnicas deste contrato.
Esta documentación necesariamente deberase presentar en formato dixital e
en formato papel.
Esgotados os prazos para interposición de recursos sen que se formalizase
ningún, a documentación achegada ás proposicións quedará a disposición dos
interesados –a excepción da documentación do adxudicatario- para a súa
retirada. Transcorrido o prazo de tres meses desde a adxudicación, o Consello
poderá dispor sobre a destrución da documentación achegada polos licitadores
cando estes non procedesen a súa retirada.
SUCESIÓN DA EMPRESA LICITADORA NO PROCEDEMENTO.
Se durante a tramitación dun procedemento e antes da adxudicación se
extinguira a personalidade xurídica dun licitador por fusión, escisión ou
transmisión do seu patrimonio empresarial, sucederá na súa posición no
procedemento as sociedades absorbentes, as resultantes da fusión, as
beneficiarias

da

escisión

ou

as

adquirentes

do

patrimonio

ou

da

correspondente rama de actividade, sempre que reúna as condicións de
capacidade e ausencia de prohibicións de contratar e acredite a súa solvencia
nas condicións esixidas neste prego para poder participar no procedemento de
adxudicación.

CLÁUSULA 11. IGUALDADE, TRANSPARENCIA E CONFIDENCIALIDADE
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O Órgano de contratación dará aos licitadores un tratamento igualitario e non
discriminatorio e axustará a súa actuación ao principio de transparencia.
Sen prexuízo das disposición do TRLCSP relativas a publicidade das
adxudicacións e á información que se debe dar aos candidatos e licitadores,
estes poderán designar como confidencial parte da información facilitada por
eles ao formular as ofertas, en especial con respecto a segredos técnicos ou
comerciais e aos aspectos confidenciais das mesmas. O órgano de
contratación non poderá divulgar esta información sen o consentimento
expreso do licitador.
O contratista deberá respectar o carácter confidencial daquela información á
que teña acceso con ocasión da execución do contrato a que se lle houbese
dado o referido carácter nos pregos ou no contrato, ou que pola súa propia
natureza deba ser tratada como tal. Este deber manterase durante o prazo de
cinco anos desde o coñecemento desa información, salvo que os pregos ou o
contrato establezan un prazo superior.

III. CLAUSULAS ESPECIAIS RELATIVAS Á LICITACIÓN

CLAUSULA 12. APERTURA DE PROPOSICIÓNS E ACTUACIÓN DA MESA DE
CONTRATACIÓN
12.1.1 A cualificación dos documentos e o exame e valoración das proposicións
correspóndelle á Mesa de Contratación.
12.1.2 A MESA DE CONTRATACIÓN está integrada por:
- Presidente: O Presidente do Consello
- Secretario: O Administrador do Consello
- Vocal: O Interventor Municipal
- Vocal: O Secretario do Consello
- Vocal: Xerente do Consello
APERTURA DAS PROPOSICIÓNS.
12.2.1 Concluído o prazo de presentación de proposicións, a Mesa, no lugar,
día e hora anunciados no perfil do contratante, procederá a apertura
dos sobre B e C. Aberto o sobre B, a Mesa declarará admitidos
inicialmente á licitación aos licitadores que teñan presentado
correctamente a declaración responsable incluída como Anexo II, a
salvo de que nun momento posterior, e tras requirirlla, se lles exclúa
por non reunir os requisitos. Se observase defectos ou omisións na
declaración responsable ou do seu contido puidera deducirse que
algún dos licitadores non reúne os requisitos para ser admitido como
licitador no presente procedemento, comunicaralle ao interesado por
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correo electrónico ou fax esa circunstancia, concedéndolle prazo non
superior a tres días hábiles desde que reciba a comunicación para que
os corrixa ou emende. Se transcorrido ese prazo non corrixe ou
emenda, quedará excluído do procedemento.
Neste mesmo acto e a continuación, procederase á apertura e exame
do Sobre C “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA A VALORACIÓN
DOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN QUE DEPENDAN DUN XUIZO
DE VALOR NON CUANTIFICABLE POR FÓRMULA”.
A continuación, se a Mesa así o estima, acordará a remisión dos
sobres

“C”

a

informe

dos

servizos

técnicos

municipais

correspondentes, sen prexuízo do comité de expertos a que se refire o
AEC.
12.2.2 Recibidos e coñecidos os informes solicitados de avaliación do sobre
“C”, a Mesa en acto público que será indicado no perfil do contratante,
dará a coñecer o resultado da avaliación e procederá a apertura do
sobre A. Nos casos que se esixira nivel mínimo de puntuación
consonte o art. 150.4 TRLCSP, esixirase que os licitadores alcancen
ese mínimo, de xeito que non sexan tidas en conta pola Mesa esas
que non acaden o mínimo.
12.2.3

A Mesa, se o considera oportuno, acordará a remisión dos sobres “A” a
informe dos servizos técnicos municipais competentes para o estudio
das

proposicións

en

relación

cos

criterios

de

adxudicación

cuantificables por fórmula. Realizada a avaliación global das ofertas, e
acreditada a capacidade de obrar e solvencia técnica e económica da
empresa proposta, elevará as proposicións presentadas e a proposta
na que se determina a oferta economicamente mais vantaxosa ao
órgano de contratación. Esta proposta non crea dereito algún a favor
do licitador proposto. Non obstante, cando o órgano de contratación
non adxudique o contrato de acordo coa proposta formulada, deberá
motivar a súa decisión.

IV. ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN DO CONTRATO

CLAUSULA 13. SELECCIÓN DA OFERTA ECONOMICAMENTE MAIS VANTAXOSA.
O Órgano de contratación clasificará, por orde decrecente, as proposicións
presentadas e que non foses declaradas desproporcionadas ou anormais. Para
realizar esta clasificación atenderá aos seguintes criterios:
13.1 Criterios avaliables mediante fórmula.
Puntuación = 90 x (Om/Oc)
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Sendo:
Om: oferta menor
Oc: oferta concursante

13.2 As fórmulas so serán de aplicación para valorar ofertas admitidas. Non
serán de aplicación cando no procedemento so exista un licitador admitido,
outorgándolle a máxima puntuación sen necesidade de aplicar a fórmula.

13.3 Na aplicación das fórmulas so se terán en conta dous decimais.

13.4 Para eventuais empates, resolverase en primeiro lugar a oferta que inclúa
o menor prezo. En segundo lugar, a favor da empresa que obtivese a maior
puntuación nos criterios avaliables mediante xuízo de valor establecidos no
AEC por orden de importancia en canto a maior ponderación asignada en cada
un dos criterios. No caso que os criterios teñan idéntica ponderación, pola orde
no que se relaciones no AEC. De persistir o empate, resolverase a favor das
proposicións presentadas polas empresas que, no momento de acreditar a súa
solvencia técnica teñas no seu persoal un número de traballadores con
discapacidade superior ao 2%. Para acreditar esta circunstancia será preciso
presentar os contratos de traballo e documentos de cotización á Seguridade
Social dos traballadores discapacitados. Se nesta circunstancia concorresen
varias empresas empatadas, terá preferencia na adxudicación quen dispoña de
maior número de traballadores fixos con discapacidade. De persistir o empate,
efectuarse un sorteo.

13.5 Será considerada baixa temeraria ou desproporcionada aquela que sexa
inferior en mais de 10 unidades porcentuais á media aritmética das ofertas
presentadas e admitidas. Outorgarase un prazo máximo de 10 días naturais ao
licitador afectado para a xustificación da oferta.

13.6 O órgano de contratación requirirá ao licitador que presentara a oferta
mais vantaxosa para que, no prazo dos dez días hábiles seguintes ao
requirimento presente a documentación indicada nas cláusulas 12, 13 e 14
deste prego.
De non cumprimentar o requirimento en prazo, entenderase que o licitador
retira a oferta, procedéndose a recabar a mesma documentación ao licitador
seguintes, pola orde que quedaran clasificadas as ofertas.

CLAUSULA 14. ACREDITACIÓN DE ESTAR AO CORRENTE NO CUMPRIMENTO DO
IMPOSTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS E OUTRAS OBRIGAS.
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O Consello Municipal de Deportes de Ourense comprobará de oficio e con
carácter previo á adxudicación do contrato o cumprimento das obrigas
tributarias co Consello e co Concello de Ourense de todas as empresas que
poidan ser adxudicatarias do contrato. O licitador que presentara a oferta
mais vantaxosa, deberá acreditar no prazo de 10 días hábiles desde o día
seguinte a ser requirido, a seguinte documentación:
-

- Alta referida ao exercicio corrente ou último recibo do IAE, completado cunha
declaración responsable de non haber dado de baixa na matrícula do citado
imposto. No caso de estar exento deste imposto, declaración responsable
facendo constar esta circunstancia.

-

- Cando así se esixa no prego, documentación acreditativa da efectiva disposición dos
medios que houbese comprometido a dedicar ou adscribir á execución do
contrato, consonte o art. 64.2 TRCLSP e que lle reclame o órgano de
contratación.

CLAUSULA 15. CONSTITUCIÓN DA GARANTIA DEFINITIVA.
O licitador que presentara a oferta mais vantaxosa, deberá acreditar no prazo
dos 10 días hábiles desde o seguinte a ser requirido polo órgano de
contratación a constitución da garantía definitiva polo importe do 5% do importe
de adxudicación, IVE excluído. Esta garantía deberase constituír por algún dos
medios sinalados na cláusula 8.3.2.8 deste prego para a garantía provisional.
Non cabe acreditar a constitución da garantía por medios electrónicos.
O adxudicatario estará obrigado a pagar os gastos de anuncio da licitación e de
formalización do contrato e calquera outro que resulte de aplicación segundo
as disposicións vixentes, na forma e contía que estas sinalen.

CLAUSULA 16. GARANTÍA COMPLEMENTARIA.
No caso que así se estableza no AEC.

CLAUSULA 17. CRITERIOS PARA A ADXUDICACIÓN DO CONTRATO
O órgano de contratación acordará a adxudicación mediante a aplicación dos
criterios previdos no AEC.
A adxudicación, na forma e co contido do artigo 151.4 TRLCSP será notificada
a todos os licitadores e, simultaneamente, publicarase no perfil do contratante
do órgano de contratación.
CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DO CONTRATO:
No suposto de que así se establecera no AEC a procedencia da inclusión de
condicións

especiais

de

execución

de

inserción

socio-laboral,

se

o

adxudicatario non presentara a documentación sobre as condicións especiais
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no prazo establecido na notificación da adxudicación, e consecuencia deste
retraso non se puidese formalizar nos prazos e de conformidade co
procedemento establecido polo artigo 156 TRLCSP, poderase proceder á
incautación, sobre a garantía definitiva, da cantidade que corresponda á
garantía provisional que no seu caso houbera correspondido (2% do
orzamento de licitación).

CLAUSULA 18. FORMALIZACIÓN DO CONTRATO
O documento administrativo de formalización do contrato outorgarase no prazo
de quince días hábiles seguintes ao recibo da notificación da adxudicación,
constituíndo este documento título suficiente para acceder a calquera rexistro
público. O contratista poderá solicitar a elevación a público do contrato,
correndo do seu cargo os correspondentes gastos.

No caso de que o contrato sexa susceptible de recurso especial en materia de
contratación (artigo 40 TRLCSP), a formalización do contrato non poderá
efectuarse antes de que transcorran quince días hábiles desde o seguinte ao
da notificación da adxudicación. Transcorrido este prazo sen que se interpuxera
o recurso especial que suspende a formalización do contrato, o órgano de
contratación requirirá ao adxudicatario para a formalización do contrato nun
prazo non superior a cinco días a contar desde o seguinte ao que recibira a
notificación. Procederase desta mesma forma en canto o órgano competente
para a resolución do recurso houbese levantado a suspensión.

Cando os licitadores concorreran en UTE, a escritura de constitución deberá
achegarse antes da formalización do contrato.

Cando non se puidese formalizar o contrato dentro do prazo indicado, por
causas imputables ao contratista, o CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES
poderá acordar a resolución do mesmo, previa audiencia do interesado; e se
este formulara oposición, será preceptivo o ditame do Consello Consultivo de
Galicia. A Administración poderá acordar a incautación previda na Cláusula 15.

Non poderá iniciarse a execución do contrato sen a súa previa formalización,
coa excepción previda no artigo 113 TRLCSP.

V. EXECUCIÓN DO CONTRATO
CLAUSULA 19. SEGUROS

20
Consello Municipal de Deportes de Ourense, R/ Pardo Cela 2, 32003-Ourense. Tlf.-988370539

A execución do contrato realizarase a risco e ventura do contratista. Será da
súa conta indemnizar de todos os danos que se causen a terceiros como
consecuencia das operacións que requira a execución do contrato.
O contratista estará obrigado a contratar póliza de responsabilidade civil que
cubra os riscos da xeral, patronal e cruzada na que poida incorrer polos danos
causados a terceiras persoas e derivadas dos actos do seu persoal,
empregados e dependentes, a súa maquinaria e equipo, así como aqueles
danos ocasionados durante a realización dos traballos, conforme a seguinte
escala:

IMPORTE DO CONTRATO
Ata 150.000 euros
Entre 150.001 e 600.000 euros
Entre 600.001 e 1.200.000 euros
Entre 1.200.001 e 3.000.000 euros

LIMITE DA GARANTIA
75.000 euros
300.000 euros
900.000 euros
1.750.000 euros

A empresa adxudicataria deberá entregar na xerencia do Consello Municipal de
Deportes copia da póliza de seguro no prazo de dez días seguintes á
notificación da adxudicación.

CLAUSULA 20. RESPONSABLE DO CONTRATO
O órgano de contratación poderá designar a unha persoa responsable do
contrato conforme dispón o artigo 52 TRLCSP. A designación do responsable
do contrato acordarase polo órgano de contratación no acordo de aprobación
do expediente de contratación e notificarase ao que resulte adxudicatario do
contrato.
Serán funcións do responsable do contrato:

-

A supervisión da execución do contrato

-

Adoptar as decisións e ditar as instrucións precisas co fin
de asegurar a correcta realización do contrato

-

Propoñer a imposición de penalidades previdas neste
prego

-

Asistir á recepción do contrato

CLAUSULA 21. PROGRAMA DE TRABALLO
Dentro do prazo dos días hábiles seguintes a contar desde o recibo da
notificación da adxudicación, o contratista deberá presentar un programa de
traballo, correspondendo á xerencia a resolución sobre o mesmo, podendo
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introducir modificacións ou o cumprimento de determinadas prescricións,
sempre que non contraveñan os pregos administrativos e técnicos particulares.

O programa de traballo deberá conter a xustificación das prescricións técnicas
fundamentais contidas no Prego de Condicións Técnicas e incluír os seguintes
datos:
a) fixación dos traballos que integran o servizo ou estudios e no seu caso das
operacións mais importantes constitutivas destes traballos
b) determinación do equipo e medios a empregar no desenvolvemento do
estudio ou servizo con expresión do responsable ou delegado
c) estimación en períodos de calendario dos prazos parciais de elaboración dos
diversos traballos. Utilizaranse como unidades de tempo, a semana e o mes,
salvo indicación contraria do Prego de Prescricións Técnicas.
d) valoración mensual e acumulada dos traballos programados sobre a base
dos prezos de adxudicación.

O programa de traballo será documento contractual a todos os efectos.

Igualmente poderanse fixar nesta resolución prazos parciais obrigatorios cando
este non foran previstos no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares.

CLAUSULA 22. COMEZO DOS TRABALLOS
A data oficial de comezo dos traballos será o día seguinte á formalización do
contrato, salvo que se estableza un prazo distinto no AEC.
Cando o expediente sexa declarado de urxencia, a Administración poderá
acordar o comezo de execución aínda que non se formalizara o contrato,
sempre que estivera constituída a garantía definitiva.
En ningún caso poderá demorarse o inicio da execución do contrato nun prazo
superior a dous meses desde a data de adxudicación, quedando nese caso
resolto automaticamente o contrato.

CLAUSULA 23. OBRIGAS LABORAIS E SOCIAIS E MEDIOS MATERIAIS E PERSOAIS

1.

Obrigas laborais e sociais
O contrato executarase con estrita suxeición ás cláusulas do Prego de
condicións técnicas, ao Programa de traballo e ao establecido neste Prego, e
en todo caso, de acordo coas instrucións que para a súa interpretación dera a
Administración ao contratista.

O contratista, respecto ao persoal que empregue na realización do traballo
adxudicado, estará obrigado ao cumprimento da normativa vixente en materia
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laboral, da Seguridade Social, de integración social de persoas diminuídas e de
prevención de riscos laborais e de formación social, comprometéndose a que,
polas empresas subcontratistas, no seu caso, se cumpra a lexislación vixente
en materia laboral con respecto aos seus traballadores.

Será de exclusiva conta do adxudicatario a retribución do persoal que
empregue na prestación do servizo obxecto deste contrato, sendo do seu cargo
calquera custo social e/ou laboral, cumprindo coa lexislación vixente e cos
convenios que lle afecten, quedando o CONSELLO MUNICIPAL DE
DEPORTES DE OURENSE totalmente exento de responsabilidade sobre as
relacións entre o contratista e o su persoal.

Á extinción do contrato, non poderá producirse en ningún caso a consolidación
das persoas que realizaran os traballos obxecto deste contrato como persoal
do Consello Municipal de Deportes de Ourense nin do Concello de Ourense.

No suposto de folga que afecte ao servizo obxecto deste contrato, o
adxudicatario virá obrigado, a requirimento do órgano de contratación e no
prazo e forma que indique este, a ofrecer solucións que garantan os servizos
mínimos imprescindibles que determine a administración competente. Se o
adxudicatario non ofrecera estas solucións ou non as levara a práctica, os
servizos técnicos do organismo autónomo poderán promover os contratos que
estimen precisos para cubrir os servizos mínimos aprobados, e que serán por
conta do adxudicatario. A responsabilidade que se derive destes traballos
contratados a terceiros será do adxudicatario a todos os efectos.

1.

Medios materiais e persoais
O contratista queda obrigado a aportar e manter, para a realización do servizo
ou prestación, o equipo e medios auxiliares precisos para a correcta execución
nos prazos convidos no contrato e, particularmente, os que foran incluídos na
relación de persoas responsables da execución do contrato.

O persoal da empresa dependerá exclusivamente da empresa contratista e
unicamente esta terá os dereitos e obrigas inherentes á súa condición de
empregadora.

A empresa contratista non poderá substituír ao persoal establecido na súa
oferta sen a expresa autorización do CONSELLO.
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O CONSELLO poderá rexeitar calquera elemento que considere inadecuado,
co dereito do contratista a reclamar fronte a esta resolución no prazo dos dez
días naturais seguintes desde a notificación escrita desta Administración.

En calquera momento a Administración poderá esixir do contratista a
presentación dos documentos contractuais outorgados co persoal que
empregue para a execución do contrato, calquera que sexa a nacionalidade
dos mesmos.

A empresa adxudicataria será responsable de toda reclamación relativa á
propiedade industrial e comercial dos materiais, procedementos e equipos
utilizados no servizo, e deberá indemnizar á Administración de todos os danos
e prexuízos que se puideran derivar da interposición de reclamacións.

O contratista non poderá utilizar para si nin proporcionar a terceiros dato algún
dos traballos contratados, nin publicar, total ou parcialmente, o contido dos
mesmos sen a autorización escrita do CONSELLO. En todo caso, o contratista
será responsable dos danos e prexuízos que se deriven deste incumprimento.

CLAUSULA 24. OUTRAS OBRIGAS DO CONTRATISTA
Son de conta do contratista os gastos derivados de licencias, documentos ou
calquera información de organismos oficiais ou particulares. Tamén serán da
súa conta os impostos, dereitos, taxas ou compensacións e demais gravames
ou gastos de aplicación segundo as disposicións legais vixentes, na forma e
contía que sinalen estas.

Son de conta do contratista todos os gastos derivados da publicación da
licitación en Boletíns Oficiais, así como os de formalización do contrato se este
se eleva a escritura pública.

Estarán tamén incluídos na proposición do adxudicatario e no prezo do
contrato, todos os gastos que resulten precisos para a execución do contrato.

Corresponde ao contratista a obtención das autorizacións e licencias, tanto
oficiais como particulares, que se requiran para a elaboración do estudio.

CLAUSULA 25. TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
Por tratamento de datos de carácter persoal entenderanse as operacións e
procedementos técnicos de carácter automatizado ou non, que permitan a
recollida, gravación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo e
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cancelación, así como as conexións de datos que resulten de comunicacións,
consultas, interconexións e transferencias que afecten a calquera información
relativa a persoas físicas identificadas ou identificables.
No caso de que o contrato leve aparellado tratamento de datos de car ácter
persoal, o acceso da empresa contratista ou subcontratista a datos deste
carácter estarase ao disposto na Disposición adicional vixésimo sexta do
TRLCSP e ás seguintes regras:

- o contratista so tratará os datos conforme ás instrucións do responsable do
tratamento

- os datos persoais serán utilizados unica e exclusivamente, para a
realización do obxecto do contrato, e non poden ser destinados a finalidade
distinta á sinalada

- ningún dos datos persoais tratados será facilitado a terceiros. O contratista
comprométese a non revelar, transferir, ceder ou comunicar os datos ou
ficheiros creados, nin verbalmente nin por escrito, medios electrónicos,
papel ou mediante acceso informático, nin para a súa visualización, a ningún
terceiro.

- o contratista e todo aquel que interveña na prestación obxecto do contrato
queda obrigado polo deber de segredo ao que se refire a LO 15/1999 do 13
de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. Este deber
perdura aínda despois de que se extinga o contrato.

- o contratista comprométese a adoptar as medidas técnicas, administrativas
e organizativas esixidas pola LO15/1999 para garantir a seguridade dos
datos de carácter persoal tratados para a realización dos traballos obxecto
do contrato:

- deberá entregar ao órgano de contratación antes do inicio dos
traballos, unha relación co nome e apelidos, funcións e lugar onde
presten servizos o persoal que teña acceso aos datos de carácter
persoal. Se durante a execución do contrato fose preciso incorporar ou
dar de baixa a persoal, o contratista entregará nova relación no prazo
máximo dunha (1) semana desde que suceda este feito. Tanto o
contratista como o persoal que figure nesta relación deberán
comprometerse por escrito a manter o segredo profesional con
respecto aos datos tratados.

- finalizado o contrato, deberán devolverse todos os soportes ou destruír
ou borrar todos os ficheiros que conteñan datos de carácter persoal. A
destrución será de tal forma que sexan imposible aplicar calquera
proceso de recuperación. A certificación da devolución ou destrución
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realizarase mediante acta subscrita polo representante do contratista e
por técnico designado polo órgano de contratación.

CLAUSULA 26. PAGOS AO CONTRATISTA
O contratista ten dereito ao pago conforme ao prezo convido, dos traballos que
realmente execute, con suxeición ao contrato outorgado, ás súas modificacións
aprobadas e ás ordes dadas por escrito polo Consello.
O importe do servizo farase efectivo na forma e periodicidade establecida no
AEC.
O importe do servizo acreditarase por medio de facturas que acrediten a
realización total ou parcial do contrato coa periodicidade que se estableza no
AEC.
Para o réxime xurídico da demora estarase ao establecido no art. 217
TRLCSP.
O contratista terá dereito a percibir pagos a conta nas condicións que se
establezan no AEC e conforme ao réxime, límites e garantías que se
determinan no art 232 do TRLCSP e art 155, 156 e 157 do RD 1098/2001 do
12 de outubro.
O contratista poderá ceder a terceiro por calquera dos medios legalmente
establecidos, o seu dereito a cobrar o prezo do contrato, pero para que esta
cesión xere efectos e o Consello expida o mandamento de pago a favor do
cesionario, é preciso que se notifique o acordo de cesión.

VI CONCLUSIÓN DO CONTRATO

CLAUSULA 27. CONCLUSIÓN DO CONTRATO
O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice, de acordo
cos termos do mesmo e a satisfacción da Administración, a totalidade da
prestación contratada.

CLAUSULA 28. RECEPCIÓN, PRAZO DE GARANTIA E LIQUIDACIÓ N DO CONTRATO
No caso de que o servizo sexa susceptible de recepción, realizarase no prazo
dun mes contado desde a súa finalización. Se procedese establecer un prazo
especial de recepción ou fose necesaria unha forma particular de facela,
especificarase no AEC.

Ao tempo da recepción comprobarase en particular, o cumprimento polo
contratista das seguintes obrigas:
a) o cumprimento do contrato nos seus propios termos
b) o cumprimento dos criterios de adxudicación
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c) o cumprimento das condicións de execución

Se a prestación obxecto do contrato reúne as condicións debidas procederase
a súa recepción, estendéndose ao efecto a acta de conformidade polo
responsable do contrato.

Se a prestación realizada non reunise as condicións necesarias para a súa
recepción, o responsable do contrato comunicará por escrito ao contratista as
instrucións para emendar os defectos e cumpra as súas obrigas no prazo que
estime oportuno, non procedendo a recepción ata que esas instrucións sexan
debidamente cumprimentadas polo contratista, levantándose entón a acta
correspondente.

A falta de acta de conformidade terá a mesma consideración a certificación
acreditativa da prestación do servizo estendida polo responsable do contrato
que se achegue xunto coa última factura.

Cando a natureza da prestación o requira ou a lexislación pertinente o esixa,
establecerase un prazo de garantía que será sinalado no AEC ou o que resulte
da oferta presentada polo adxudicatario, e o seu cómputo comezará a partir da
data da recepción da prestación obxecto do contrato, sendo de aplicación o
disposto no art. 307 TRLCSP.

Finalizado o contrato ou transcorrido o prazo de garantía, practicarase a
liquidación do contrato procedendo, no seu caso, á devolución da garantía
definitiva.

CLAUSULA 29. ESPECIALIDADES DOS CONTRATOS DE ELABORACIÓN DE
PROXECTOS
Cando o contrato de servizos consista na elaboración íntegra dun proxecto de
obra o órgano de contratación esixirá a subsanación dos defectos,
insuficiencias técnicas, erros materiais, omisión e infracción de preceptos legais
ou regulamentarios que lle sexan imputables, outorgándolle o prazo que non
poderá exceder de dous meses.

Se

transcorrido

este

prazo

as

deficiencias non

fosen

corrixidas,

a

Administración poderá, atendendo as circunstancias concorrentes, optar pola
resolución do contrato ou conceder novo prazo. No primeiro caso procederá a
incautar a garantía e o contratista deberá pagar á Administración unha
indemnización equivalente ao 25% do prezo do contrato. No segundo caso, o
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novo prazo será dun mes improrrogable, incorrendo o contratista nunha
penalidade equivalente ao 25% do prezo do contrato. De producirse novo
incumprimento procederase á resolución do contrato coa obriga por parte do
contratista de indemnizar á Administración cun pago igual ao prezo pactado
con perda da garantía. Cando o contratista, en calquera momento antes da
concesión do último prazo, renunciara á realización do proxecto, deberá pagar
á Administración unha indemnización igual á metade do prezo do contrato con
perda da garantía.

Para os casos nos que o orzamento de execución da obra prevista no proxecto
se desviara en mais dun 20% tanto por exceso como por defecto, do custo real
da mesma como consecuencia de erros ou omisións imputables ao contratista
consultor, establécese o seguinte sistema de indemnización:
a) se a desviación é mais do 20% e menos do 30%, a indemnización
será do 30% do prezo do contrato
b) se a desviación é mais do 30% e menos do 40%, a indemnización
será do 40% do prezo do contrato
c) se a desviación é mais do 40%, a indemnización será do 50% do
prezo do contrato

O contratista deberá pagar o importe desta indemnización no prazo dun mes
desde a notificación da resolución correspondente, que será adoptada previa
tramitación do expediente con audiencia do interesado.

O contratista, con independencia do prevido anteriormente, responderá dos
danos e prexuízos durante a execución ou explotación das obras que se
causen tanto á Administración como a terceiros, por defectos e insuficiencias
técnicas do proxecto ou polos erros materiais, omisións e infracción de
preceptos legais ou regulamentarios, imputables a el. A indemnización derivada
da responsabilidade esixible ao contratista alcanzará o 50% do importe dos
danos e prexuízos causados, ata un límite máximo de cinco veces o prezo
pactado polo proxecto e será esixible dentro do termo de dez anos, contados
desde a recepción do mesmo pola Administración, sendo de cargo desta, no
seu caso, o resto desta indemnización cando deba ser pagada terceiros.

CLAUSULA 30. INFRACCIÓNS, PENALIDADES E PROCEDEMENTO PARA A SÚA
IMPOSICIÓN
30.1 Considérase infracción calquera acción ou omisión por parte do contratista que
supoña a vulneración das obrigas derivadas do presente contrato.
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30.2 As infraccións clasifícanse en leves, graves e moi graves, atendendo ás
circunstancias concorrentes e ao maior ou menor prexuízo que se causa á
administración ou usuarios.
30.3 Penalidades:
a) Por incumprimento das condicións especiais da execución:
O incumprimento da calquera das condicións de execución establecidas neste
prego dará lugar a imposición de penalidades nos seguintes termos: a contía
será do 1% do importe de adxudicación do contrato, salvo que, debidamente
motivado, o órgano de contratación estime que o incumprimento é grave ou moi
grave, que nese caso poderá alcanzar ata o 5% ou ata o máximo legal do 10%,
respectivamente. A reiteración no incumprimento poderá terse en conta a
efecto da gravidade.
Faranse efectivas mediante dedución das cantidades que, en concepto de
pago total ou parcial, deban pagarse ao contratista, ou sobre a garantía,
conforme ao art. 212 TRLCSP.

b) por cumprimento defectuoso:
Se ao tempo da recepción a prestación non se axustase ás prescricións
establecidas para a súa execución imporanse penalidades ao contratista nos
seguintes termos:
Regra xeral: 1% do importe de adxudicación do contrato salvo que,
debidamente motivado, o órgano de contratación estime que o incumprimento é
grave ou moi grave, que nese caso poderá alcanzar ata o 5% ou ata o máximo
legal do 10%, respectivamente. A reiteración no incumprimento poderá terse en
conta a efecto da gravidade. A imposición das penalidades non exime ao
contratista da obriga de reparar os defectos.

Considéranse MOI GRAVES, os seguintes supostos:

6. A paralización total e absoluta da execución das prestacións obxecto do
contrato imputable ao contratista, por prazo que exceda de 24 horas, salvo
suposto de folga legal

7. A prestación manifestamente irregular do servizo
8. A cesión, subarrendo ou traspaso en todo ou en parte do servizo
contratado, baixo calquera modalidade ou título, sen a previa autorización
expresa do órgano de contratación

9. O incumprimento da normativa laboral, de Seguridade Social e de
seguridade e saúde laboral

10. A percepción polo adxudicatario ou polo seu persoal de calquera
remuneración ou contraprestación dos usuarios pola prestación do servizo,
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sempre que, neste último caso, non adopte as medidas necesarias para
evitalo.

11. O incumprimento polo contratista ou polos seus traballadores da obriga de
gardar sixilo e garantir a confidencialidade das actuacións practicadas con
motivo da prestación do servizo, así como o incumprimento do disposto na
lexislación vixente en materia de protección de datos.

12. A utilización de sistemas de traballo, elementos, materiais, máquinas ou
persoal diferentes aos previstos nos pregos e na oferta do contratista

13. O incumprimento de compromisos ofertados polo adxudicatario na súa
proposición e que tiñan sido valorados como criterios de adxudicación do
contrato

14. A falta de renovación das pólizas de seguros obrigatorias ou a renovación
con garantías inferiores ás esixidas

15. A non subsanación a primeiro requirimento do Consello no caso de
incumprimento das condicións especiais de execución consignadas no
Prego de Condicións administrativas e no AEC

16. Calquera modificación na prestación do servizo adoptada sen a previa
autorización do órgano de contratación

17. A comisión de dúas ou mais infraccións, tipificadas como faltas graves no
presente prego, nun período dun ano, sobre as que tivese recaído
resolución firme en vía administrativa

18. As infraccións que se inclúan con esta cualificación no AEC
Terán a consideración de FALTAS GRAVES os seguintes cumprimentos
defectuosos:

1. O atraso na prestación do servizo de forma non reiterada nin sistemática
2. A interrupción por calquera causa no prazo non superior a 24 horas, agás
por folga legal ou atraso no comezo do servizo en mais dunha hora sobre o
horario establecido

3. A incorrección e descortesía do persoal do servizo co público
4. A inobservancia das prestacións sanitarias ou incumprimento de ordes
sobre evitación de situacións insalubres, perigosas ou que provoquen
incomodidades

5. O incumprimento das ordes e instrucións referentes á prestación do
servizo impartidas polo Consello ao adxudicatario e no prazo que se lle
outorgue

6. A falta de decoro ou aseo persoal ou do uso do uniforme regulamentario
polo persoal ao servizo do contratista cando este fose esixido
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7. A comisión de dúas ou mais infraccións, tipificadas como leves no presente
prego, nun período dun ano, sobre as que tivese recaído resolución firme
en vía administrativa

8. As infraccións que se inclúan con esta cualificación no AEC
Terán a consideración de FALTAS LEVES:

1. O atraso inxustificado respecto ao horario de comezo do servizo que non
exceda dunha hora, cando estivese estipulado un horario de comezo

9. A imperfección non reiterada na prestación do servizo
10. Falta de respecto ao público, Xerente ou técnicos do Consello ou axentes
da autoridade que legalmente non teñan a consideración de grave ou moi
grave

11. Os altercados ou disputas entre persoal do servizo durante a prestación do
mesmo

12. Calquera outro incumprimento non cualificado como moi grave ou grave
neste prego

13. As infraccións que así se inclúan no AEC
c) Por incumprir criterios de adxudicación
Se durante a execución do contrato ou ao tempo da súa recepción se apreciara
que o contratista por causas que lle sexan imputables, incumpriu algún dos
compromisos asumidos na súa oferta, se lle imporán as seguintes penalidades:
Regra xeral: 1% do importe de adxudicación do contrato salvo que,
debidamente motivado, o órgano de contratación estime que o incumprimento é
grave ou moi grave, que nese caso poderá alcanzar ata o 5% ou ata o máximo
legal do 10%, respectivamente. A reiteración no incumprimento poderá terse en
conta a efecto da gravidade.

Para considerar que o incumprimento afecta a un criterio de adxudicación será
preciso que ao descontar o 25% da puntuación obtida polo contratista no
criterio de adxudicación incumprido, resultase que a súa oferta non sería a
mellor valorada.

d) Por demora
Cando o contratista por causas que lle fosen imputables, incorrese en demora
no cumprimento tanto do prazo total como nos parciais, estarase ao disposto
no art. 212 TRLCSP en canto á imposición destas penalidades.
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e) Outras penalidades
O órgano de contratación poderá establecer outras penalidades específicas
relativas ao contrato no AEC

30.4 A imposición de calquera das penalidades previdas anteriormente será
compatible coa esixencia ao infractor da reposición da situación alterada polo
mesmo ao seu estado orixinal, así como coa indemnización dos danos e
perdas causados, que serán determinados polo órgano sancionador, debendo
fixarse na resolución correspondente a súa contía e prazo para a súa
satisfacción.

30.5 As penalidades a aplicar fixaranse atendendo aos seguintes criterios:

a) existencia de intencionalidade e/ou reiteración
b) relevancia dos prexuízos causados, atendendo ao seu valor económico ou
á porción do dominio público afectada

c) reincidencia, por comisión no termo dun ano de mais dunha infracción das
previdas neste prego, cando fose declarado por resolución firme

d) proceder voluntariamente, antes de recaer resolución que poña fin ao
procedemento sancionador, ao cumprimento da obriga ou deber infrinxido
e reparación do dano causado.

30.6 Procedemento para a imposición de penalidades
O incumprimento das normas establecidas no presente prego orixinará a
incoación do correspondente expediente.

a) O órgano competente é o Consello Reitor do Consello Municipal de
Deportes de Ourense

b) Procedemento: as penalidades imporanse polo órgano de contratación
adoptado a proposta do responsable do contrato tras a instrución do
correspondente expediente contraditorio, previa audiencia do contratista,
por un prazo de 15 días, acordo que será inmediatamente executivo. No
suposto de que os incumprimentos puideran dar orixe á resolución do
contrato, a tramitación do expediente tramitarase consonte dispón o art.
225 TRLCSP

c) Prescrición: - as infracción moi graves prescribirán aos tres anos, as
graves aos dous anos, e as leves aos seis meses.
- as penalidades impostas por faltas moi graves prescribirán
aos tres anos, as graves aos dous anos e as impostas por faltas leves, ao
ano.
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- o prazo de prescrición das infraccións comezará a contarse
desde o día no que se cometeu a infracción. Interromperá a prescrición a
iniciación do procedemento sancionador, con coñecemento do interesado,
reanudando o prazo de prescrición se o expediente sancionador se
paralizase mais dun mes por causa non imputable ao presunto responsable.
- o prazo de prescrición das penalidades comezará a contar
desde o día seguinte ao que adquira firmeza a resolución pola que se impón
a sanción. Interromperá a prescrición a iniciación, con coñecemento do
interesado, do procedemento de execución, volvendo a transcorrer o prazo
se aquel está paralizado durante mais dun mes por causa non imputable ao
infractor.
d) Pago: o pago das penalidades será aboado polo adxudicatario na Caixa do
Consello Municipal de Deportes de Ourense dentro do prazo de 30 días
hábiles seguintes á notificación da mesma. Se transcorrese o prazo fixado
sen que pagase o importe, esixirase pola vía de constrinximento
administrativo.

CLAUSULA 31. MODIFICACIÓN DO CONTRATO
O órgano de contratación so poderá modificar o contrato no caso de que así se
teña especificado no AEC e se detallara de forma clara, precisa e inequívoca
as condicións nas que se poderá facer uso da mesma, así como o alcance e
límites das modificacións que poidan acordarse con expresa indicación da
porcentaxe do prezo do contrato ao que como máximo poida afectar e de
conformidade co disposto no art. 106 TRLCSP, ou sobreveña algunha das
circunstancias especificadas no art. 107 TRLCSP, dentro dos límites e con
suxeición aos requisitos e efectos sinalados na normativa de contratación. En
particular será de aplicación o disposto nos artigos 108, 211, 219 e 306 do
TRLCSP.

De conformidade co disposto polo art. 305 TRLCSP, cando como consecuencia
de modificacións do contrato de servizos de mantemento, se produza aumento,
redución ou supresión de equipos a manter ou a substitución duns equipos por
outros, sempre que os mesmos estean contidos no contrato, estas
modificacións serán obrigatorias para o contratista, sen que teña dereito algún
no caso de supresión ou redución de unidades ou clases de equipos, a
reclamar indemnización por estas causas.

As modificacións acordadas terán, no seu caso, a correspondente repercusión
-en mais ou en menos- sobre o prezo do contrato, que se calcular á atendendo
aos prezos ofertados polo contratista e que serviron de base para a
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adxudicación. Estas modificacións serán obrigatorias para o contratista,
acordaranse previa audiencia ao mesmo, e formalizaranse en documento
administrativo previo axuste da garantía, no seu caso.

CLAUSULA 32. REVISIÓN DE PREZOS
Os prezos do presente contrato poderán ser obxecto de revisión cando deste
xeito se determine no AEC, conforme á fórmula ou sistema de revisión alí
indicado, e de conformidade co establecido nos art. 89 e ss do TRLCSP, e
deberán ser aprobadas expresamente polo órgano de contratación.

O importe das revisións que procedan faranse efectivas mediante o
correspondente abono ou desconto nos pagos parciais ou na liquidación do
contrato.

CLAUSULA 33. SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN DO CONTRATO E SUCESIÓN DA
EMPRESA CONTRATISTA DURANTE A EXECUCIÓN DO CONTRATO

33.1 Subcontratación: salvo que pola súa natureza e condicións do contrato
se deduza que ten que ser executado directamente polo adxudicatario, este
poderá con terceiros a realización parcial do mesmo. Rexerase polo disposto
nos artigos 227 e 228 do TRLCSP.

O contratista poderá subcontratar parcialmente a execución do contrato ata o
límite do 50% do importe da adxudicación, salvo que no AEC se estableza un
inferior a este.

Cando o contratista incumpra as condicións para a subcontratación
establecidas no artigo 227.2 do TRLCSP ou o límite máximo especial
establecido para a subcontratación, imporase a penalidade regulada no número
3 do citado precepto: a súa contía será un 5% do importe subcontratado, salvo
que o órgano de contratación, motivadamente, estime que o incumprimento é
grave ou moi grave, alcanzando neste caso ata un 10% ou ata o máximo legal
do 50% respectivamente. A reiteración no incumprimento poderá terse en conta
para valorar a gravidade. A penalidade farase efectiva mediante dedución das
cantidades que, en concepto de pago total ou parcial, deban pagarse ao
contratista, ou sobre a garantía , consonte ao art. 212.8 TRLCSP.

33.2. Cesión do contrato: para que os adxudicatarios poidan ceder os seus
dereitos e obrigas a terceiros deberán cumprirse os requisitos establecidos no
art. 226 TRLCSP
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33.3 Sucesión da empresa contratista durante a execución do contrato:
nos casos de fusión de empresas nas que participe o contratista, continuará o
contrato vixente coa entidade absorbente ou coa resultante da fusión, que
quedará subrogada en dereitos e obrigas que dimanen no contrato. Nos
supostos de escisión, aportación ou transmisión de empresas ou ramas de
actividade das mesmas, continuará o contrato coa entidade resultante
beneficiaria, que quedará subrogada nos dereitos e obrigas derivados do
contrato, sempre que teña a solvencia esixida ao acordarse a adxudicación.

CLAUSULA 34. RESOLUCIÓN DO CONTRATO

Son causa específica de resolución do contrato o incumprimento defectuoso
reiterado da prestación obxecto do contrato e dos termos contidos na oferta
presentada polo contratista.

Ademais das sinaladas no art. 223 TRLCSP, serán tamén causas de resolución
as indicadas no art. 308 TRLCSP, así como as que se puideran sinalar no
AEC.

No que respecta á aplicación das causas de resolución e os seus efectos,
estarase ao disposto nos art. 224, 225 e 309 do TRLCSP.

VII. NORMATIVA APLICABLE, PRERROGATIVAS DA ADMINISTRACIÓN, RECURSOS,
CUESTIÓN DE NULIDADE E CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DO CONTRATO

CLAUSULA 35. NORMATIVA APLICABLE

- Polas cláusulas contidas neste Prego e as especificacións do seu Anexo e
no prego de prescricións técnicas.

- Polo RDLVO 3/2011 do 14 de novembro polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Público

- RD 817/2009
- RD 1098&2001 do 12 de outubro polo que se aproba o Regulamento xeral
da Lei de Contratos das Administracións Públicas

- Orden 8 de marzo de 1972 polo que se aproba o Prego de cláusulas
administrativas xerais para a contratación de estudos e servizos técnicos

- Lei da Bases de Réxime Local, do 2 de abril de 1987 e RDLVO 781/1986 do
18 de abril polo que se aproba o Texto refundido das disposicións vixentes
en materia de réxime local
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- Título III do Regulamento de Servizos das Corporacións locais aprobado por
Decreto de 17 de xullo do 1955

- Por calquera outra disposición que regule a contratación, tanto a nivel
estatal, autonómico e local e que resulten de aplicación no ámbito da
mesma

- Con carácter supletorio aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito privado.

- O descoñecemento do contrato en calquera dos seus termos, dos
documentos anexos ao mesmo, ou das instrucións, pregos ou normas de
toda índole ditados pola Administración que poidan ter aplicación na
execución do pactado, non eximirá ao contratista da obriga do su
cumprimento.

- En caso de discrepancia entre o establecido neste prego e no prego de
prescricións técnicas, prevalecerá o disposto neste prego excepto naquelas
cuestións e especificacións de carácter técnico.

CLAUSULA 36. PRERROGATIVAS DA ADMINISTRACIÓN

O órgano de contratación, dentro dos límites e con suxeición aos requisitos e
efectos sinalados no TRLCSP, ten a prerrogativa de interpretar o contrato
administrativo e de resolver as dúbidas que ofreza o seu cumprimento.

Poderá modificar, por razóns de interese público o contrato celebrado e
acordar, no seu caso, a súa resolución dentro dos límites e con suxeición aos
requisitos establecidos no TRLCSP e no Regulamento Xeral da Lei de
Contratos da Administración Pública.

Os acordos correspondentes porán fin a vía administrativa e serán
inmediatamente executivos.

Contra os ditos acordos poderase interpoñer directamente recurso contencioso
administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Ourense no
prazo dos dous meses a contar desde o seguinte ao da súa notificación, ou
ben, con carácter potestativo, recurso de reposición no prazo dun mes a contar
desde o seguinte ao da súa notificación e, contra a resolución expresa ou
presunta deste, recurso contencioso administrativo ante o Xulgado do
Contencioso Administrativo de Ourense nos prazos legais establecidos no
artigo 46 da Lei 29/1988 do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso
Administrativa.
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CLAUSULA

37.

RECURSO

ADMINISTRATIVO

ESPECIAL

EN

MATERIA

DE

CONTRATACIÓN

No caso de que este contrato estea suxeito a regulación harmonizada ou se
trate dun contrato de servizos comprendido nas categorías 17 a 27 do Anexo II
do TRLCSP cuxo valor estimado sexa superior a 207.000 €, poderá interpoñer
recurso especial en materia de contratación previsto e regulado nos artigos 40
e seguintes do TRLCSP.

Son susceptibles deste recurso especial:

- os anuncios de licitación, os pregos e os documentos contractuais que
establezan as condicións que deban rexer a licitación

- os actos de trámite adoptados nos procedementos de adxudicación sempre
que estes decidan directa ou indirectamente sobre a adxudicación,
determinen a imposibilidade de continuar o procedemento ou produzan
indefensión ou prexuízo irreparable a dereitos ou intereses lexítimos

- os acordos de adxudicación, salvo que se siga o trámite de emerxencia
previsto no art. 113 TRLCSP

No AEC farase constar se o contrato obxecto do presente prego está suxeito
ou non a recurso especial en materia de contratación.

A tramitación deste recurso axustarase ao disposto nos artigos 40 a 49 do
TRLCSP

Contra a resolución do citado recurso so caberá interpoñer recurso contencioso
administrativo.

CLAUSULA 38 CUESTIÓN DE NULIDADE

Nos supostos previstos no art. 37 do TRLCSP, poderase interpoñer cuestión de
nulidade contractual no prazo dos 30 días hábiles seguintes á publicación da
adxudicación do contrato ou desde a notificación da mesma aos licitadores nos
termos previdos polo artigo 39 TRLCSP.

CLAUSULA 39. CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DO CONTRATO

39.1 Condicións especiais de execución de inserción socio-laboral
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No suposto de que se establecera no AEC a procedencia da inclusión de
condicións especiais de execución de socio-laboral neste contrato, a empresa
adxudicataria adquirirá o compromiso de incorporar, polo menos, un 20% de
persoas desempregadas que se encontren en especial dificultade para acceder
ao emprego. A porcentaxe de inserción computarase en relación ao número
total de traballadores que se destinen á execución do contrato, tanto para a
empresa contratista adxudicataria como, no seu caso, polas subcontratistas. Se
o contrato prevé a división e adxudicación por lotes, a adxudicataria poderá
decidir a forma de cumprimento do compromiso de contratación, e facelo de
forma proporcional ou mediante a súa aplicación a algún dos lotes, salvo que
no AEC se estableza algunha forma de aplicación.

Esta obriga non será de aplicación cando a adxudicataria destine á execución
do contrato unicamente traballadores fixos da súa plantilla sempre que figuren
de alta na empresa con anterioridade á data de finalización do prazo de
presentación das ofertas.

A aplicación da condición farase modulando a mesma, sen prexuízo do
cumprimento pola adxudicataria das obrigas legais que puideran corresponder
en relación á subrogación en relacións laborais preexistentes.

O cumprimento polo adxudicatario desta condición especial poderá verificarse
polo órgano de contratación en calquera momento durante a execución do
contrato e, en todo caso, comprobarase ao tempo da recepción.

Penalidades: como regra xeral a súa contía será do 1% do importe de
adxudicación do contrato, salvo que motivadamente, o órgano de contratación
estime que o incumprimento é grave ou moi grave, podendo en tal caso,
alcanzar ata un 5% ou ata o máximo legal do 10% respectivamente. A
reiteración no incumprimento terase en conta para valorar a gravidade.

As penalidades por incumprimento desta condición especial imporanse, previa
audiencia do contratista, no momento no que o órgano de contratación verifique
o incumprimento, facéndose efectivas as mesmas mediante dedución das
cantidades que en concepto de pago total ou parcial, deban pagarse ao
contratista, ou sobre a garantía definitiva, conforme dispón o art. 212.8
TRLCSP.
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Sen prexuízo da súa eventual concreción no AEC, consideraranse en especial
dificultade para acceder ao emprego as persoas que acrediten debidamente
por certificacións dos organismos competentes, as seguintes situacións:

- as perceptoras de rendas de garantías de ingresos ou prestación de igual
natureza

- as que subscribiran un convenio de inclusión activa
- con discapacidade ou minusvalía igual ou equivalente ao 33%
- as desempregadas de longa duración inscritas como demandantes de
emprego durante polo menos 12 meses

- maiores de 50 anos inscritas como parados polo menos durante 6 meses
continuados e aquelas que non teñan cotizado o período mínimo para xerar
dereito a pensión de xubilación

- mulleres maiores de 30 anos que accedan ao primeiro emprego
- xoves de entre 18 e 30 anos inscritas como paradas durante un mínimo de 6
meses continuados

- inmigrantes extracomunitarios inscritos como desempregados como mínimo
12 meses continuados

- nai ou pai de familia monoparental con descendentes ao seu cargo sen
actividade retribuída e que consten inscritos como parados 3 meses de
forma continuada

- persoas pertencentes a familias numerosas con 3 ou mais membros
dependentes, carentes de recursos e que consten inscritos como parados 3
meses continuados
39.2 Condicións especiais de execución relativas á comprobación dos
pagos

aos

subcontratistas/subministradores

adxudicatarios

dos

contratos públicos

O Consello poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os
contratistas adxudicatarios han facer aos subcontratistas ou subministradores
que participen nos mesmos.

Os adxudicatarios remitirán ao órgano de contratación cando este o solicite,
relación retallada dos subcontratistas ou subministradores que participen no
contrato xunto coas condicións que garden relación directa co prazo de
pagamento. Deberán achegar, cando así se lles solicite, xustificante do
cumprimento dos pagos a aqueles nos prazos legalmente establecidos.
O incumprimento desta obriga dará lugar á apertura dun procedemento
incidental para a aplicación das seguintes penalidades: ademais das
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consecuencias previdas polo ordenamento xurídico, imporase unha penalidade
do 1% do importe de adxudicación do contrato, salvo que motivadamente, o
órgano de contratación estime que o incumprimento é grave ou moi grave,
podendo en tal caso, alcanzar ata un 5% ou ata o máximo legal do 10%
respectivamente. A reiteración no incumprimento terase en conta para valorar a
gravidade.

39.3 Deber de informar a efectos de transparencia

Os adxudicatarios estarán obrigados, previo requirimento, a facilitar a
información relativa ao contrato para o cumprimento polo Consello do obxectivo
de publicar de forma periódica e actualizada información relevante para garantir
a transparencia da súa actividade contractual.

Serán de aplicación, no seu caso, os límites ao dereito de acceso á información
pública previstos na Lei 19/2013 do 9 de decembro de transparencia, acceso á
información pública e bo goberno e especialmente, o derivado da protección de
datos de carácter persoal. Cando a información tivera datos especialmente
protexidos, a publicidade so se levará a cabo previa disociación dos mesmos.

CLAUSULA 40. PRINCIPIOS DE BO GOBERNO

40.1 Imparcialidade na contratación
As causas de abstención no procedemento administrativo previstos no art. 28
da Lei de Réxime xurídico e Procedemento administrativo común no que
puideran incorrer os concelleiros e persoal do Concello de Ourense e do
Consello Municipal de Deportes de Ourense, darán lugar á incoación dun
expediente de nulidade ou de anulación do contrato segundo corresponda

40.2 Estándar de conduta

Quedan prohibidos regalos, invitacións, entradas, números de lotería ou
calquera tipo de beneficio directo ou indirecto que estean mais alá dos usos
habituais, sociais ou de cortesía ou que poidan condicionar a adopción de
decisións futuras no exercicio das súas responsabilidades tanto a favor de
electos e electas locais como do seu círculo familiar.

40.3 Cláusula anticorrupción
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No marco das presentes relacións contractuais entre o Consello e a
adxudicataria, ambas partes teñen a obriga de absterse de realizar toda clase
de prácticas que puidesen dar lugar a responsabilidades penais derivadas do
fraude ou malversación de fondos, de delitos de insolvencia, de violación das
normas de defensa da libre competencia, do prevalemento de posicións de
vantaxe ilícitas, do pago ou aceptación de subornos e doutros delitos de
corrupción

cometidos,

tanto

por

parte

das

persoas

empregadas

da

adxudicataria e o Consello como por terceiros que tivesen relación coas partes
e o presente contrato. Caso de incumprimento por unha das partes, a afectada
ten dereito a por fin a toda relación xurídica existente coa parte incumpridora
relacionada con este contrato e a calquera negociación que ao respecto
puidera existir.

I. ANEXO DE ESPECIFICACIÓNS DO CONTRATO

14. DATOS DO EXPEDIENTE
0) NUMERO DO EXPEDIENTE: C-2016-0003
a) SERVIZO XESTOR: Xerencia Consello Municipal Deportes Ourense
b) RESPONSABLE DO CONTRATO: Xerente Consello Municipal
c) TRAMITACIÓN: Ordinaria
d) TRATASE DUN CONTRATO DE REGULACIÓN HARMONIZADA: Si
e) TRATASE DUN CONTRATO SOMETIDO A RECURSO ESPECIAL EN
MATERIA DE CONTRATACIÓN: Si

2. OBXECTO

d) OBXECTO DO CONTRATO: Servizo de Limpeza de instalacións
dependentes do Consello Municipal de Deportes de Ourense:

a) Complexo deportivo dos Remedios
b) Módulo de atletismo, vestiarios e bancadas do Campo de
Fútbol Miguel Angel
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c) Complexo deportivo e piscinas de verán de Oira
d) Polideportivo Campo de Feira
e) Polideportivo da Carballeira
f) Instalación hockey de Mariñamansa
f) CODIFICACIÓN DO OBXECTO DO CONTRATO
- CPV 90911000-6
- CATEGORÍA DO SERVIZO ANEXO II TRLCSP: 14 (Servizos de
limpeza de edificios)
C) NECESIDADES A SATISFACER POLA ADMINISTRACIÓN: Manter en
condicións de salubridade e limpeza os espazos deportivos e auxiliares
integrados nas instalacións deportivas
D) LOTES: Non

3. CONTIDO ECONOMICO

a) ORZAMENTO TOTAL: 127.499,88 €/ano
g) IVE A SOPORTAR POLA ADMINISTRACIÓN: 53.549,54 €/ano
h) VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: 308.549,30 €
i)

ANUALIDADES CON IVE:
Ano 2016:
Ano 2017:

j) DOTACIÓN POR LOTES: Non
k) PREZOS UNITARIOS (IVE INCLUIDO): 16,66 €/hora
l)

APLICACIÓN ORZAMENTARIA: 342022700

m) ANTICIPO DE GASTO: Non
n) FINANCIADO CON FONDOS EUROPEOS: Non
o) PROCESO DE REVISIÓN DE PREZOS: Non
4. PRAZO DE EXECUCIÓN

e) PRAZO DE EXECUCIÓN: 2 anos
p) PRAZOS PARCIAIS: Non
q) PRÓRROGA DO CONTRATO E EN CASO AFIRMATIVO DURACIÓN: Si,
2 anos

5. GASTO DO CONTRATO
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a) GASTOS DE PUBLICIDADE: 700 €
r) GASTOS POR DESISTIMENTO OU RENUNCIA: 100,00 €
6. CLASIFICACIÓN E SOLVENCIA ECONOMICA FINANCEIRA E TECNICA

a) PROCEDE ACREDITAR CLASIFICACIÓN, EN CASO AFIRMATIVO,
INDICASE GRUPO/SUBGRUPO/CATEGORIA ESIXIBLE: Non

s) CLASIFICACIÓN QUE ACREDITE A SOLVENCIA ECONOMICA
FINANCEIRA E TECNICA NO CASO DE QUE POLO IMPORTE DO
CONTRATO NON SE ESIXA CLASIFICACIÓN: cumprir os requisitos de
integración:
Grupo U
Subgrupo 1: servizos de limpeza
Categoría 1

t) OUTROS MEDIOS DE ACREDITAR A SOLVENCIA ECONOMICA E
FINANCEIRA

u) OUTROS MEDIOS DE ACREDITAR A SOLVENCIA TECNICA
v) MEDIOS PERSONAIS E MATERIAIS A ADSCRIBIR A EXECUCIÓN DO
CONTRATO

- MEDIOS PERSONAIS: A empresa adxudicataria estará obrigada a
subrogar no seu cadro de persoal, segundo o establecido polo artigo 44 do
Estatuto dos Traballadores e de conformidade co disposto no Convenio
Colectivo do sector de limpeza de edificios e locais da provincia de Ourense,
aos traballadores da empresa cesante. A subrogación producirase nas
condicións económicas e laborais que a normativa laboral estableza. Procede a
subrogación do persoal.

F) HABILITACIÓN PROFESIONAL:

A requirida pola clasificación do

contratista

7. CONTIDO DOS SOBRES A e C

f) CONTIDO DO SOBRE A
………………..con domicilio en……… e provisto do DNI …… en nome propio ou no nome e
representación de ………. con CIF ……….. e domicilio …………. Tel ………… Fax …………
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correo electrónico ………., coñecidos os Pregos de Condicións Administrativas e Técnicas
relativos ao expediente de licitación para ………….MANIFESTA QUE:

I.

Acepta integramente os pregos de prescricións técnicas e condicións administrativas que
rexen a presente contratación.

II. Comprométese a levar a cabo a realización dos traballos obxecto do mesmo realizando
unha baixa do ......% sobre os prezos unitarios que figuran no Anexo I de Especificaci óns
do Contrato

a) CONTIDO DO SOBRE C:
B.1: DECLARACIÓN:

………………..con domicilio en……… e provisto do DNI …… en nome propio ou no nome e
representación de ………. con CIF ……….. e domicilio …………. Tel ………… Fax …………
correo electrónico ………., coñecidos os Pregos de Condicións Administrativas e Técnicas
relativos ao expediente de licitación para ………….MANIFESTA QUE:

I. Coñece e acepta integramente os pregos de prescricións técnicas que rexen a
presente contratación

II. Comprobou "in situ" as instalacións obxecto do contrato, de forma que comprobou as
dimensións, o contido, a situación e as condicións técnicas das zonas de traballo,
así como as posibles restricións que por cuestións de operatividade ou de
seguridade deban de ser aplicadas durante a execución, de forma que está en
condicións de valorar o servizo a ofertar.
B.2: PROXECTO DE ORGANIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERVIZOS:
1. Memoria, xustificación e planificación dos tempos e tarefas necesarios para a
execución do servizo, de acordo coas características das instalacións deportivas e as
súas dimensións.
2. Organigrama do servizo.
3. Dimensionamento do servizo: Carga de persoal por categorías en cada centro de
traballo.
4. Equipos e medios materiais a utilizar nos traballos, por cada centro de traballo e
indicando características e dedicación destes.
5. Produtos e materiais de limpeza que se utilizarán para a realización do servizo en
cada punto de traballo.
6. Plan de Calidade dos traballos.
7. Plan de Medio ambiente dos traballos.
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B.3: SE ESIXE PRESENTACIÓN DO ORZAMENTO DESGLOSADO DO
SERVIZO: Si

8. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

g) CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE XUÍZO DE VALOR:
- PROXECTO DE ORGANIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERVIZOS:
ata 10 puntos
O proxecto conterá os aspectos relacionados no apartado 7A deste
AEC. Os criterios de aplicación son:
1. outorgarase a máxima puntuación ás memorias que desenvolvan
todos os aspectos enumerados no mesmo, cun alto grao de detalle e análise e
coa representación gráfica axeitada.
2. descontarase un 20% da puntuación prevista no correspondente
apartado ás memorias que non teña un desenvolvemento detallado. Este
desconto será de aplicación de xeito individualizado polos aspectos
enumerados para a definición do proxecto.
3. descontarase un 40% da puntuación prevista no apartado
correspondente ás memorias que non recollan a xustificación dalgún dos
aspectos enumerados no criterio a avaliar.
4. a puntuación será 0 puntos cando:
- a memoria do apartado a avaliar conteña aspectos
contraditorios
. se a memoria non inclúe algún dos apartados a valorar.

B) CRITERIOS AVALIABLES A TRAVÉS DE FÓRMULA:

15. Redución do prezo unitario de hora de prestación do servizo fixado no
apartado 3.F: valorarase con ata 90 puntos
Para a súa valoración aplicaranse as fórmulas previstas neste prego.

C) COMITE DE EXPERTOS: Non

9. MELLORAS:

a) ADMITE MELLORAS: Non
b) EN CASO AFIRMATIVO DELIMITACIÓN DOS ELEMENTOS E
CONDICIÓNS
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10. GARANTIAS:

0) PROCEDE

CONSTITUIR

GARANTIA

PROVISIONAL.

CASO

AFIRMATIVO, IMPORTE: Non

c) PROCEDE CONSTITUIR GARANTIA COMPLEMENTARIA. CASO
AFIRMATIVO, IMPORTE: Non

d) PROCEDE CONSTITUIR GARANTIA DEFINITIVA: Si, 5%
11. PRAZO DE GARANTIA: Non

12. REXIME DE PAGAMENTO: Mensualmente, contra presentación da factura
correspondente que conterá, ademais dos preceptivos datos legais os
seguintes conceptos: periodicidade dos traballos realizados, lugares, nº de
horas por cada lugar, prezo por hora, e importe total .
13. LUGAR DE ENTREGA:

14. ASEGURAMENTO

a) PROCEDE CONSTITUIR SEGURO ESPECIFICO:
15. SUBCONTRATACIÓN: Non

0) NO SEU CASO, PORCENTAXE MAXIMA DE SUBCONTRATACIÓN

16. MODIFICACIÓN DO CONTRATO

a) ESTA PREVISTA A MODIFICACIÓN: Si
w) ASPECTOS A MODIFICAR: Ampliación ou diminución das horas de
prestación do servizo.

x) CIRCUNSTANCIAS QUE DETERMINAN A MODIFICACIÓN: Ampliación
ou diminución das instalacións deportivas obxecto do contrato

y) LIMITES DA MODIFICACIÓN: 20% do valor do contrato
z) ESPECIALIDADES, NO SEU CASO, DO PROCEDEMENTO DE
MODIFICACIÓN

17. OUTROS ASPECTOS DO CONTRATO
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a) CONDICIÓNS ESPECIAIS DA EXECUCIÓN:
Executaranse limpezas extraordinarias como consecuencia de obras, reparacións, festividades,
actividades deportivas e extradeportivas ou por calquera outra causa coa finalidade de que as
instalación presenten condicións óptimas de utilización
En ningún caso a realización do traballo poderá ser realizado con menos persoal do contrato

aa) CAUSAS ESPECÍFICAS DE RESOLUCIÓN DO CONTRATO
bb) OUTRAS INFRACCIÓNS OU PENALIDADES
cc) OBSERVACIÓNS
-

CUALIFICACIÓN

DO

PERSOAL

DO

CONTRATISTA:

Os

traballadores que utilicen a maquinaria terán que estar formados e informados
respecto das condicións de funcionamento, posibles riscos e medidas de
seguridade.
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II ANEXO DECLARACIÓN RESPONSABLE
(A INTRODUCIR NO SOBRE “B”)

……………., con DNI/NIF ………… con domicilio en………… (no seu caso) en representación
da mercantil ………. constituída ………… (referencia escritura) con CIF ………, representación
que acredito con poder ……… (referencia escritura),

DECLARA baixo xuramento que os datos achegados nesta declaración son exactos:

16. Que coñece os pregos de cláusulas administrativas particulares e de
prescricións técnicas que serven de base ao contrato de ………….. e que
os acepta incondicionalmente.

17. Que a empresa ……… á que represento, reúne os requisitos de plena
capacidade xurídica e de obrar para contratar co sector público, esixidos
nos artigos 54 3 72 do TRLCSP, acreditación que se compromete a
realizar ante o órgano de contratación no prazo de 7 días naturais desde o
seu requirimento e sempre con carácter previo á adxudicación do contrato.

18. Que a empresa á que represento, nin ningún dos seu membros, non
incorren en ningunha das prohibicións para contratar sinaladas no artigo 60
do TRLCSP

19. Que a mercantil ……….. ten obxecto social ou ámbito de actividade no que
está comprendido inequivocamente o obxecto do presente contrato, sendo
o mesmo ………., segundo consta nos estatutos de data ……… inscritos
no Rexistro Mercantil de ………..

20. Que a mercantil ………… atópase ao corrente no cumprimento das obrigas
tributarias fronte ao Estado, Comunidade Autónoma, Concello de Ourense
e Consello Municipal de Deportes de Ourense e fronte á Tesourería Xeral
da Seguridade Social que impoñen as disposicións vixentes.

21. Que a mercantil …….. atópase ao corrente no pago dos salarios e
Seguridade Social dos traballadores do seu plantel

22. Que a mercantil ……….. comprométese a cumprir as condicións especiais
de execución previstas no apartado 7.A do AEC.

23. Que a mercantil …………. posúe (si/non) a clasificación fixada na cláusula
6.A ou 6.B do AEC deste Prego de Cláusulas Administrativas Particulares
e que está vixente á data de presentación da oferta, sendo esta Grupo
……… Subgrupo ………. Categoría……….

24. De non se esixir clasificación ou de non dispoñer da clasificación
alternativa prevista manifesta:
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a) Que a mercantil ……… ten declarado unha cifra de negocio, no ámbito das
actividades correspondentes ao obxecto do contrato, nas contas anuais presentadas no
Rexistro Mercantil de …………. € no ano 2013; no ano 2012 de ……..€; e de ………….€ no ano
2011.
b) Que, en relación coa solvencia técnica, executou contratos de servizos da
prestacións análogas nos tres últimos anos, nas seguintes institucións ou empresa e polos
seguintes importes, que será acreditable no momento procedimental oportuno de acordo co
prevido no TRLCSP.

Institución ……. Contía ………. Ano e breve descrición do servizo.

(No caso de traballos realizados en UTE con outras empresas deberá facerse constar
unicamente a parte proporcional en función da porcentaxe de participación da empresa na
citada UTE)

10. No suposto de que a personalidade xurídica do empresario e no seu caso, a súa
representación, así como o cumprimento dos requisitos de solvencia financeira e técnica ou
profesional se acrediten mediante certificación dun Rexistro oficial de licitadores e empresas
clasificadas ou mediante certificado comunitario de clasificación, o licitador manifesta que as
circunstancias que se reflicten no correspondente certificado non experimentaron variación.

11. No suposto de que se esixa habilitación profesional, declara que a mercantil…… cumpre
coas esixencias previstas no apartado 6.F do AEC

12. Que a mercantil …… (si/non) pertence a un grupo de empresas. En caso afirmativo, se
relacionarán as outras empresas do grupo que participan na presente licitación.

13. Que a mercantil …….. acepta o correo electrónico como medio de notificación das
actuacións que resulten do presente expediente. A estes efectos sinala como direcci ón de
correo electrónico o seguinte:

14. Que concorre a presente licitación en UTE coas seguintes mercantís: …… e de resultar
adxudicatarias participarán no capital da UTE que se constitúa cada unha delas coas seguintes
porcentaxes………, nomeando como representante ou apoderado único con poderes bastantes
para exercitar o dereitos e cumprir as obrigas que se deriven do contrato ata a extinción do
mesmo a …………

15. No suposto de que no AEC se esixan medios persoais ou materiais, declara o compromiso
de adscribir á execución do contrato os medios persoais ou materiais que se contemplan no
mesmo.
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16. Declara que ao tempo de presentar a súa proposición, contan entre o seu persoal cun
número de traballadores con discapacidade superior ao 2%, un …….% do seu cadro de
persoal, dos cales un …….% son traballadores fixos na empresa.

17. No suposto de que o licitador sexa estranxeiro, comprométese a someterse á xurisdición
dos Xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que directa ou
indirectamente puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro estranxeiro que
lle puidera corresponder.

18. Os datos para practicar nesta licitación toda clase de requirimentos, comunicacións e
notificacións é o seguinte:

Domicilio (rúa, núm., andar, código posta, poboación e provincia)
………………………………….
Teléfonos: ……………………../……………………. (móbil)……………..
Fax: ……………………..
Enderezo electrónico: …………………………
Persoa de contacto: …………………………

Lugar, data, selo e sinatura.
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MODELO DE AVAL DE ENTIDADE FINANCIERA (GARANTIA DEFINITIVA)

A entidade ……….. NIF ……. con domicilio a efecto de notificacións e requirimentos …….e no
seu nome ……….. (nome e apelidos do apoderado) con poderes suficientes para obligala neste
acto, segundo resulta do poder bastanteado polo Notario ….. de data……. protocolo…..

AVALA

a ……… (No caso de UTE sen constituír, a : ….. NIF e ……..NIF CONXUNTA E
SOLIDARIAMENTE)
en virtude do disposto no Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público e no RD
1098/2001 de 12 de outubro
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PREGO DE CONDICIÓNS TÉCNICAS QUE SERVIRÁN DE BASE PARA A CONTRATACIÓN
DO SERVIZO DE LIMPEZA DAS INSTALACIONS DEPORTIVAS DEPENDENTES DO
CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES DO CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES
ÍNDICE:
CAPÍTULO I.- OBXECTO DO CONTRATO.
Artigo 1. - Obxecto do contrato
CAPÍTULO II. EXTENSIÓN DO CONTRATO.
Artigo 2. - Ámbito territorial.
Artigo 3.- Ampliacións e disminucións.
CAPÍTULO III: DURACIÓN E RESOLUCIÓN DO CONTRATO.
Artigo 4.- Duración do contrato.
Artigo 5.- Resolución do contrato.
CAPÍTULO IV- TAREFAS A REALIZAR E FRECUENCIAS.
Artigo 6.- Servizos a realizar en función da periodicidade.
Artigo 7.- Servicios que poden ser requiridos.
Artigo 8.- Servizos en campaña de veran de piscinas exteriores.
CAPÍTULO V: SISTEMAS E FORMAS DE EXECUCIÓN DE SERVIZOS.
Artigo 9.- Modo de realización dos servizos:
CAPÍTULO VI: EQUIPOS E MEDIOS AUXILIARES: VEHÍCULOS, MAQUINARIA, ÚTILES E
FERRAMENTAS.
Artigo 10. - Equipos.
CAPÍTULO VII: PERSOAL.
Artigo 11. - Persoal da empresa.
Artigo 12. - Variacións de equipo.
Artigo 13. - Seguridade do persoal e responsabilidade civil.
Artigo 14. - Organización do servizo.
Artigo 15. - Cumprimento das obrigas laborais do Adxudicatario.
Artigo 16. - Interrupción. Cesamento total ou parcial das prestacións.
Artigo 17. - Horarios e modificación de xornada.
Artigo 18. - Partes de traballo.
Artigo 19. - Normas sobre prevención de riscos laborais.
Artigo 20. - Seguros de responsabilidade civil e de danos.
CAPÍTULO IX.- Artigo 41.METODOLOXÍA DE TRABALLO E CONTROL DE CALIDADE.
Artigo 21. - Metodoloxía de traballo.
Artigo 22. - Control de calidade.
Artigo 23.- Consideracións ambientais.
Artigo 24.- Material e produtos funxibles:
CAPÍTULO X.- FALTAS, PENALIDADES E MOTIVOS DE RESCISIÓN.
Artigo 25. - Faltas.
Artigo 26.- Sancións.
Artigo 27.- Motivos de resolución de contrato.
CAPÍTULO XI. - PRESUPOSTO DE LICITACIÓN.
Artigo 28. - Presuposto.
Artigo 29. - Aboamento.
Artigo 30 - Revisión de prezos
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CAPÍTULO XII.- VALORACIÓN OFERTAS.
Artigo 31. - Valoración das ofertas.
Artigo 32. - Documentación a presentar polo licitador.
ANEXO I: LISTADO DE INSTALACIONS MUNICIPAIS E FRECUENCIA DE LIMPEZA.
ANEXO II: PARTE DE TRABALLO.
ANEXO III: PERSOAL SUBROGADO (datos que teñen que facilitar PROCEDMENTO DE
ASEO URBANO PAU S.A.).
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CAPITULO I
Artigo 1.- Obxecto contrato
O Servizo de limpeza de instalación deportivas dependentes do Consello Municipal de
Deportes (CMD) comprende as operacións necesarias para manter en condicións de
salubridade e limpeza os espazos deportivos e auxiliares integrados nas instalacións deportivas
de:
Complexo deportivo dos Remedios
Módulo de atletismo, vestiarios e bancadas do Campo Fútbol Miguel Ángel
Complexo deportivo e piscinas de verán de Oira
Polideportivo Campo da Feira
Polideportivo da Carballeira
Instalación hóckey de Mariñamansa
O Servizo a prestar polo adxudicatario alcanza a realización de todos os
traballos necesarios para conseguir un estado de limpeza, no sentido mais amplo da palabra,
debendo contar para iso con persoal cualificado e con competencia profesional para levalo a
cabo, así como as ferramentas, maquinarias, útiles de limpeza, e produtos para levar a cabo
unha limpeza eficaz das instalacións deportivas obxecto do presente prego.
As especificacións técnicas contidas no presente prego teñen a consideración
de esixencias mínimas e non exclúen calquera outras necesidades para o cumprimento dos
fins do servizo.
CAPÍTULO II. EXTENSIÓN DO CONTRATO.
Artigo 2.- AMBITO TERRITORIAL: O presente contrato afecta ao servizo de limpeza de
instalacións deportivas municipais dependentes do Consello Municipal de Deportes do Consello
Municipal de Deportes que se recollen detalladamente no anexo I
Artigo 3.- AMPLIACIÓNS E DIMINUCIÓNS
O Consello resérvase o dereito a modificar o contrato aumentando, suprimindo ou reducindo
espazos a limpar segundo as necesidades do Consello Municipal de Deportes.
O adxudicatario virá obrigado, logo de comunicación do Consello Municipal de Deportes, a
levar a cabo a realización do servizo en novas dependencias municipais, aos mesmos prezos
unitarios por horas e unidades que os contratados.
O número de horas será establecido previamente polo Consello Municipal de Deportes e o
servizo deberá comezar a realizarse como máximo aos quince días tras a comunicación.
No caso de que se diminúan as dependencias nas que se presta o servizo, o Adxudicatario
estará obrigado a aceptar a devandita diminución. O aviso efectuarase polo menos cun mes de
antelación á modificación. Neste caso, minorarase proporcionalmente, a contía do contrato.
A empresa adxudicataria xunto cos servizos técnicos do CMD valorarán tanto os medios
humanos coma materiais para acometer os incrementos ou reducións das actividades a
realizar. En calquera caso, deberanse respectar as frecuencias e calidade do servizo.
CAPÍTULO III: DURACIÓN E RESOLUCIÓN DO CONTRATO.
Artigo 4.- DURACION DO CONTRATO: A duración do contrato será de dous anos desde a súa
formalización. Este prazo poderá ser prorrogado por expreso mutuo acordo ate un máximo de
outros dous anos. A duración do contrato, contadas as prórrogas, no excederá de catro anos.
En todo caso a duración do contrato quedará condicionada á existencia de consignación
orzamentaria axeitada e suficiente en cada exercicio orzamentario.
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Artigo 5.-RESOLUCIÓN DO CONTRATO
Será causas de resolución do contrato as establecidas na Lei de Contratos do Sector Público,
cos efectos previstos no mesmo texto legal.
CAPÍTULO IV- TAREFAS A REALIZAR E FRECUENCIAS.
Artigo 6.-SERVIZOS A REALIZAR EN FUNCIÓN DA PERIODICIDADE.
As tarefas a realizar nas dependencias municipais do Consello Municipal de Deportes polo
Adxudicatario, así como a súa frecuencia, son as seguintes:

6.1 Servizos varias veces ao día (segundo necesidades)
Limpeza de pavimento en aseos, servizos, vestiarios e duchas, así como zonas comúns e
escaleiras interiores.
Limpeza de sanitarios e accesorios.
Baleirado de papeleiras e colectores sanitarios
Reposición de papel hixiénico, toallas de papel, xabón de mans e accesorios de secado en
todos os aseos.
Calquera traballo necesario para manter as instalacións en perfectas condicións de utilización,
especialmente nas horas de maior afluencia (cursos, colexios...).
Deposito das bolsas de lixo nos colectores de recollida de residuos.
6.2 Servizos diarios
Limpeza e desinfección de zonas de praia en piscinas cubertas e circuíto de hidroterapia,
corredores e outras zonas de paso, zona de entrada, distribuidores ...
Limpeza de praias en piscinas de verán.
Limpeza e desinfección de saunas, aseos, servizos, vestiarios e duchas con produtos
desinfectantes.
Limpeza e desinfección estritas de sanitarios e accesorios, empregando desinfectantes activos
non corrosivos. Sen prexuízo de efectualas sempre que o requiran as circunstancias do
momento.
Limpeza e desinfección de tapizados en máquinas de musculación.
Limpeza de armarios e outro mobiliario, evitando golpes, rozaduras e manchas no caso de
traslado de mobles.
Limpeza de pavimentos deportivos, usando mopas humidificadas con produto que reteña o po.
Limpeza de portas, tanto se son de madeira coma de cristal.
Varrido e limpeza de soportais.
Varrido de chans.
Aspirado de pavimentos, moquetas e alfombras que o requiran.
Mopeado de pavimentos.
Limpeza e desinfección de colchonetas e outro equipamento deportivo de ser necesario.
Limpeza e desinfección de aparellos de telefonía.
Traslado de lixo e residuos a punto de recollida dos servizos municipais ou, de ser necesario a
plantas específicas de tratamento.
6.3Servizos 2/3 veces semanais segundo a necesidade.
Fregado en húmido do mobiliario
Limpeza de bancadas
Varrido de accesos ás instalacións
6.4 Servizos semanais
Limpeza e engraxe de máquinas de musculación
Fregado e desinfección de paredes azulexadas
Fregado de zócolos e portas lavables
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Aplicación de produtos nutrientes e abrillantadores en mobiliario de madeira
Limpeza resto mobiliario con produtos axeitados
Fregado de repisas e soleiras en edificios
Limpeza de rellas e peitorís de xanelas de fachada
Limpeza de tirados, escudos e zócolos de latón en portas interiores
Limpeza de moquetas deportivas fixas.
Varrido de terrazas (cuberta módulo ...)
6.5 Servizos quincenais
Desengraxe de praias de piscinas cubertas
Limpeza de altos de armarios
Limpeza de ferraxes e enreixados de lamas de condutos de ventilación e elementos de aceiro
inoxidable
6.6 Servizo mensual
Limpeza a fondo de pavimentos deportivos, utilizando elementos e produtos axeitados ao
pavimento instalado, incluso antideslizantes compatibles de ser necesario.
Desinfección a fondo en aseos e servizos, empregando os produtos máis axeitados.
Baldeo e limpeza a fondo de desaugadoiros.
Limpeza cristalería interior e exterior (ate 3 m altura)
Abrillantado e encerado de pavimentos de terrazo e parqué.
Limpeza de ferraxes e metais que se conservarán en bo estado
Limpeza de paredes, teitos, cornixas, escocias... utilizando cepillos aspiradores de pelo
adaptados ao tipo de superficie e, no caso de madeiras, con baetas e produto nutriente.
Fregado de zócalos lavables.
Aspiración mecánica de alfombras e moquetas.
Varrido cuberta corredor piscina Rosario Dueñas
6.7 Servizos trimestrais
Limpeza xeral a fondo con desempoado de paredes, teitos, portas, mobiliario, marcos de
xanela, cristais de mamparas, puntos de luz, dourados, cromados, lámpadas ...
Limpeza de lámpadas, aparellos, reflectores e calquera elemento ou toma de iluminación de
edificios
Desinfección con produtos bacteriostáticos
Limpeza de persianas, toldos e celosías
Encerado e abrillantado de paramentos de terrazo ou similar
Limpeza de lucernarios
Baldeo e limpeza a fondo das baixantes
Desratización e desinsectación de instalacións.
6.8 Servizos semestrais
Limpeza rotativa trimestral de toda a cristalaría interior e exterior (de máis de 3 m de altura)
Artigo 7.- Servizos que poden ser requiridos
Executaranse limpezas extraordinarias como consecuencia de obras, reparacións, festividades,
actividades deportivas e extradeportivas ou por calquera outra causa coa finalidade de que as
instalación presenten condicións óptimas de utilización.
Artigo 8.- Servizos en campaña de verán de piscinas exteriores
Comprenderán as operacións descritas anteriormente en función da súa frecuencia diaria,
mensual, trimestral ou semestral e mais da tipoloxía das zonas.
CAPÍTULO V: SISTEMAS E FORMAS DE EXECUCIÓN DE SERVIZOS.
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Artigo 9.- Modo de realización dos servizos:
A limpeza por varrido realizarase por procedementos mecánicos en medio seco-húmido.
A limpeza das pistas polideportivas realizarase exclusivamente con maquinaria axeitada e
produtos neutros específicos para cada tipo de pavimento.
O fregado de grandes superficies realizarase de xeito mecánico e nas pequenas superficies
realizarase con caldeiro de tanque dobre con desinfectante acorde coa superficie a tratar.
O mobiliario limparase con dobre trapo e acabado mediante microfibras, evitando os golpes ,
manchas ou exceso de humidade nos mesmos.
Pra a limpeza de cristais procederase o limpado polas dúas caras con deterxentes neutros,
utilizando molladores, gomas, rascadoiros paus ou mangos telescópicos, escaleiras, etc. O
persoal especializado que realizará estas labores dispoñerá das medidas oportunas para a
prevención de accidentes en función da avaliación de riscos realizada.
A limpeza de puntos de luz consistirá en quitar o po con elementos axeitados (plumeiro, baeta,
etc.) de lámpadas, fluorescentes, pantallas, sempre sen desmontar estos elementos.
O limpado de paredes e teitos, efectuarase nas que son lavables por medio de baetas e un
deterxente que non deteriore as superficies. Os que non son lavables, utilizaranse baetas
humedecidas, cepillos, aspiradoras, etc., que permitan a limpeza das mesmas. De igual xeito
utilizarase largadores letescópicos para a eliminación de arañeiras se fora preciso.
Os sanitarios limparanse mediante produtos específicos, remataranse con trapo e procederase
a súa desinfección mediante pulverización sobre zona limpa, incluíndo aparellos, chans e
paredes. O Limpado será escrupuloso tanto en chan coma no louza sanitaria, procedendo
despois a unha desinfección que aseguren unha correcta limpeza e un olor agradable en estas
zonas. Procurarase o desatasco dos sanitarios utilizando se fose preciso medios mecánicos ou
químicos.
No desempoado de alfombras, moquetas e elementos varios utilizaranse máquinas aspiradoras
tipo industrial eliminando a totalidade do po. Eliminaranse as manchas , cando se produzan con
quitamanchas específicos, tendo en conta a composición da alfombra ou moqueta.
A totalidade dos deterxentes que se utilizarán serán neutros e axeitados aos elementos a
limpar.
Os materiais a utilizar non producirán contaminación ambiental e de augas.
A dirección do CMD poderá modificar as técnicas de limpeza en procesos de mellora.
A recollida de lixo e residuos de cada espazo efectuarase en bolsas ou colectores axeitados,
transportándoos a puntos de recollida ou plantas de tratamento. As bolsas que cubran
recipientes e papeleiras responderán a criterios de separación e reciclaxe.
CAPÍTULO VI: EQUIPOS E MEDIOS AUXILIARES: VEHÍCULOS, MAQUINARIA, ÚTILES E
FERRAMENTAS.
Artigo 10.- Equipos:
A empresa adxudicataria deberá incorporar para a prestación do servizo, polo
seguinte maquinaria:

menos, a

- 1 máquina fregadora-secadora de batería
- 1 máquina limpadora rotativa
- 1 hidrolimpadora de auga
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A maquinaria, aparellos e enxoval de limpeza deberán cumprir coas disposicións en materia de
seguridade que establece o Real Decreto 1215/1997 de 18 de xullo, pola cal se establecen as
disposicións mínimas de seguridade e saúde para a utilización, polos traballadores, dos
equipos de traballo.
Os traballadores que utilicen a maquinaria terán que estar formados e informados respecto das
condicións de funcionamento, posibles riscos e medidas de seguridade.
A empresa adxudicataria responderá do consumo eficiente de auga e enerxía nos procesos de
limpeza aplicados evitando o consumo excesivo.
A maquinaria que se considere imprescindible para as operacións de limpeza serán
substituídas no prazo máximo de 24 horas cando, por causa de avaría, se estime un prazo de
reparación superior a 72 horas, de tal xeito que se asegure a prestación do servizo en
condicións óptimas.
A totalidade da maquinaria incorporada á prestación do servizo, segundo listaxe da oferta,
reverterá en perfectas condicións de uso e operatividade ao Consello Municipal de Deportes
con motivo da finalización do contrato.
CAPÍTULO VII: PERSOAL.
Artigo 11.- Persoal da empresa
A empresa adxudicataria estará obrigada a subrogar no seu cadro de persoal, segundo o
establecido polo artigo 44 do Estatuto dos Traballadores e de conformidade co disposto no
Convenio colectivo do sector de limpeza de edificios e locais da provincia de Ourense, aos
traballadores da empresa cesante. A subrogación producirase nas condicións económicas e
laborais que a normativa laboral estableza.
Será responsabilidade total do Adxudicatario axustar as condicións de traballo do persoal ao
dispostos na lexislación e convenios laborais vixentes ao obxecto de evitar posibles situacións
de conflitividade laboral. O Consello Municipal de Deportes queda totalmente exento de
responsabilidade sobre as relacións entre o Adxudicatario e o seu persoal.
O Consello Municipal de Deportes, non terá relación xurídica nin laboral, nin doutra índole co
persoal da empresa adxudicataria. A empresa adxudicataria estará obrigada a cubrir as baixas
que se produzan e manter como mínimo o número de postos de traballo ofertados,
configurándose esta condición esencial do contrato.

A proposición deberá expresar a totalidade do persoal traballador, as horas semanais de
traballo de cada un deles e o número total de horas semanais.

Os licitadores deberán indicar nas súas ofertas os criterios de actuación para a contratación do
persoal de substitución por baixas ou vacacións.
O Adxudicatario cumprirá estritamente coas súas obrigas en materia de prevención de riscos
laborais e saúde laboral. Os licitadores propoñerán a política de persoal con relación á
formación, seguridade e hixiene e plan de prevención de riscos laborables.
O adxudicatario deberá uniformar pola súa conta a todo o persoal adscrito ao servizo de
limpeza, debendo dotar aos uniformes dun discreto distintivo da empresa de limpeza correspondente.. A cantidade e calidade destes estará sempre de acordo co convenio e coa
normativa de Seguridade e Hixiene Laboral. Previamente serán presentado e aprobados polo
Consello Municipal de deportes.
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O Adxudicatario responsabilizarase da falta de aseo, decoro e uniformidade no vestiario ou
descortesía ou mal trato que o persoal observe con respecto ao cidadán ou persoal municipal,
así como de producir ruídos excesivos durante a prestación do servizo.
Na memoria técnica, os licitadores presentarán un organigrama de cada servizo especificando
as persoas do equipo en postos de traballo no que figurará, unha persoa, con competencia e
experiencia acreditadas nos traballos obxecto desta contrata, a cal será responsable das
decisións técnicas e administrativas que deban ser tomadas para a debida prestación dos
servizos.
Todo o persoal deberá estar perfectamente identificado en orde á seguridade dos servizos,
propoñendo os licitadores o sistema de identificación mais eficaz.
O Adxudicatario non poderá pretextar a falta de persoal para suspender ou atrasar os traballos,
debendo dispoñer en todo momento do persoal necesario para a súa execución, sen
repercusión ningunha sobre o prezo do contrato.
Artigo 12. - Variacións de equipo.
Durante a vixencia do Contrato o Adxudicatario sempre que se vaia producir unha variación no
equipo con que se inicia o contrato, ben sexa por xubilación, defunción, baixa voluntaria,
despedimento, invalidez temporal, invalidez permanente etc. ou sempre que se produza unha
variación por necesidades do servizo, está obrigado a informar ao Responsable do Contrato do
Consello Municipal de Deportes.
Artigo 13. - Seguridade do persoal e responsabilidade civil.
O Adxudicatario deberá ter debidamente asegurado a todo o persoal o seu cargo, debendo
realizar os seguros de responsabilidade civil que cubra posibles danos a terceiros na
realización dos traballos contemplados.
Artigo 14. - Organización do servizo.
O Adxudicatario será o único encargado de organizar o Servizo, de acordo co establecido no
contrato e o que, en cada momento, acorden as partes.
O Consello Municipal de Deportes non ostentará facultades de dirección, organización nin
control directo do persoal empregado polo Adxudicatario para a prestación do Servizo. As
devanditas facultades corresponderán en exclusiva ao Adxudicatario.
Artigo 15. - Cumprimento das obrigas laborais do Adxudicatario.
A empresa adxudicataria terá a obriga co equipo de realizar a afiliación e cotización á
Seguridade Social do persoal adscrito.
O Adxudicatario obrígase a ter debidamente asegurado a todo o persoal empregado na
prestación do Servizo. O Adxudicatario presentará ao Consello Municipal de Deportes, xunto
coa factura mensual, partes de traballo (artigo 18) e o informe de incidencias mensual, as
copias dos impresos TC-1 e TC-2 correspondente aos empregados adscritos á prestación do
Servizo durante ese período que deberá ser liquidado e o seu importe ingresado dentro do
termo legalmente establecido, podendo o Consello Municipal de Deportes realizar cantos
controis e actuacións considere necesarios para comprobar que o Adxudicatario se encontra ao
corrente das súas obrigas coa Seguridade Social.
Trimestralmente, engadirá a esta documentación copia dos documentos de ingreso na
Delegación de Facenda das cantidades retidas por IRPF aos empregados e os xustificantes de
estar ao corrente de pagamentos na Seguridade Social.
Así mesmo, o Adxudicatario deberá acreditar ante o Consello Municipal de Deportes, na forma
e momento que este considere conveniente, estar ao corrente do pagamento dos salarios e
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calquera outra cantidade percibida en favor dos empregados encargados da prestación do
Servizo.
Artigo 16. - Interrupción. Cesamento total ou parcial das prestacións.
En caso de folga do persoal, o Adxudicatario queda obrigado a poñer tal circunstancia en
coñecemento da Administración, dentro dos prazos sinalados pola lexislación vixente. O
Consello Municipal de Deportes queda facultado para ditar un decreto de Servizos Mínimos de
obrigado cumprimento para o Adxudicatario, sen prexuízo das sancións que poidan impoñerse
a este.
Nos casos de interrupción, cesamento total ou parcial das prestacións obxecto do concurso,
por calquera causa imputable ao Adxudicatario, o Consello repercutiralle o maior custo
ocasionado, sen prexuízo das sancións a que houbese lugar.

Artigo 17. - Horarios e modificación de xornada.
A limpeza efectuarase preferentemente, durante as horas en que as instalacións estean
desocupadas por usuarios.
De luns a domingo, inclusive festivos, e durante os doce meses do ano.
Comprenderá a realización das operacións de limpeza necesarias que permitan o correcto
funcionamento das instalacións.
Incluirá todos os servizos, en función das necesidades de cada dependencia, sen interferir no
desenvolvemento das actividades do CMD.
O número total de horas anuais fíxase inicialmente en 9259. Tamén se terán en conta horas
para a limpeza de cristaleiras e horas para reforzos e horas fora do horario habitual de limpeza
que sexan precisas como consecuencia de eventos especiais que se celebren nas instalacións
deportivas.
A organización de quendas e distribución do persoal responderá en todo momento ás
esixencias do servizo, sen vulnerar o Convenio colectivo de limpeza de edificios e locais de
Ourense e restante normativa laboral en vigor.
Así mesmo, indicaráselles aos empregados que co obxecto de procurar o maior aforro
enerxético posible, unicamente se deberán acender as instalacións de iluminación interior
naquelas zonas onde se estea a traballar e serán apagadas unha vez concluídos os traballos
nesa zona.

Artigo 18. - Partes de traballo. Control horario

O adxudicatario deberá facilitar ao responsable do contrato, con carácter semanal, o cadro de
control das horas traballadas polo persoal adscrito ao servizo, sen prexuízo de calquera outros
controis que poidan ser efectuados polo responsable do contrato
Nos devanditos partes de traballo faranse constar da forma que estableza o responsable
técnico, todas as operacións de limpeza en cada edifico, así como os datos identificativos das
persoas que realizaron os referidos traballos. Estes partes de traballo estarán a vista para
poder efectuar as correspondentes comprobacións da execución dos servizos.
Os referidos PARTES DE TRABALLO deberán ser achegados polo Adxudicatario, xunto coa
factura mensual, o informe de incidencias mensual e as copias dos impresos TC-1 e TC-2
correspondente aos empregados adscritos á prestación do Servizo.
Nos lugares de traballo nos que exista control horario por medios mecánicos, poderá o CMD
solicitar que o persoal adscrito o servizo de limpeza efectúe os correspondentes controis de
entrada e saída por estes medios.
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Artigo 19. - Normas sobre prevención de riscos laborais.
O Adxudicatario deberá cumprir en todo momento coa normativa específica de prevención de
riscos laborais, de maneira que se garanta a seguridade e saúde dos traballadores, e
especialmente coa Lei 31/1995 do 8 de novembro sobre Prevención de Riscos Laborais, así
como o establecido no Real Decreto 171/2004, do 30 de xaneiro, que desenvolve o artigo 24 da
mencionada Lei en materia de coordinación de actividades empresariais.
De acordo co mencionado RD 171/2004, antes do comezo da prestación do servizo, a empresa
Adxudicatario deberá achegar ao Consello Municipal de Deportes, e en referencia aos
traballadores que a propia Adxudicatario manteña no Consello Municipal de Deportes, o Plan
de Prevención, a acreditación do cumprimento das obrigas empresariais de formación e
información aos traballadores, a acreditación da realización e aptitude dos recoñecementos
médicos preceptivos, así como os medios -tanto materiais coma humanos- de coordinación
entre as empresas.
O Adxudicatario deberá asegurarse que os equipos de traballo sexan adecuados para o
traballo que vaia realizarse. O Adxudicatario deberá proporcionar aos traballadores equipos de
protección individual axeitados fronte a aqueles riscos que non se puidesen evitar, e vixiará que
sexan utilizados efectivamente por isto.
Artigo 20. - Seguros de responsabilidade civil e de danos.
O Adxudicatario, deberá subscribir pólizas de Seguro de Responsabilidade Civil e de danos,
que cubra os riscos e danos derivados que puidesen producirse na execución do contrato, e
onde queden cubertos tanto o seu persoal coma o da Administración contratante que interveña
nos traballos obxecto do presente Prego. Todos os gastos correspondentes a estas pólizas
serán de conta do Adxudicatario. Non se permitirá ningunha franquía na póliza de seguros.
O Adxudicatario formalizará unha póliza de seguro de responsabilidade civil xeneral, cunha
duración que cubra o período de vixencia do contrato, que cubrirá os danos á obra civil e ás
instalacións, así como os posibles danos a persoas ou cousas que puidesen producirse con
ocasión da execución dos traballos contratados, na que se estenderá a condición de asegurado
ao Consello Municipal de Deportes, así como aos seus representantes, funcionarios e axentes
intervenientes na obra ou servizo. Deberá remitir aos servizos técnicos copias de dita pólizas.
O importe da póliza será o correspondente para unha cobertura mínima de 100.000,00 € por
sinistro. O período de cobertura será o da duración do contrato e o seu período de garantía.
CAPÍTULO IX.- METODOLOXÍA DE TRABALLO E CONTROL DE CALIDADE.
Artigo 21. - Metodoloxía de traballo.
O Adxudicatario axustará os programas en función das necesidades, a través de planificación
conxunta da empresa e os servizos técnicos do Consello Municipal de Deportes, axustándose
sempre ás condicións expresadas neste prego de condicións e os prezos da oferta que resulte
adxudicataria.
A efectos dunha perfecta coordinación do traballo establécense as seguintes obrigacións para
o Adxudicatario:
1.- Durante o desenvolvemento da xornada laboral todos os traballadores levarán o uniforme
da empresa, co correspondente logotipo e anagrama identificativo, así como o cartón de
identificación do persoal, perfectamente visible.
2.- Para supervisar a calidade do servizo, a empresa adxudicataria designará polo menos a un
Supervisor/encargado do Servizo de Limpeza con poderes suficientes para a resolución
inmediata de cuantos defectos e incidencias sexan observados na prestación do servizo a fin
de dar solución inmediata aos mesmos, aínda fora do horario de limpeza do persoal. O
devandito Supervisor estará en contacto directo coa xerencia do CMD, o cal se reserva a
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potestade para esixir ao contratista canta documentación e datos estime oportunos. Tamén
comunicará ao Xerente do CMD as incidencias observadas nas instalacións para a súa
reparación si fora preciso.
3.- O Supervisor/encargado do Servizo de Limpeza por parte do Adxudicatario reunirase coa
xerencia do Consello Municipal de Deportes polo menos 1 vez cada 2 semanas, a fin de
procurar a continua mellora na calidade da prestación do servizo.
4.- O Consello Municipal de Deportes poderá realizar variacións da programación horaria
semanal e/ou da periodicidade das tarefas descritas neste prego, o cal deberá ser notificado ao
Adxudicatario con polo menos 5 días de antelación. Os horarios e quendas de traballo
adaptaranse ás actividades dos inmobles, de luns a domingo, en calquera horario, naqueles
casos que se precisen, sen que isto supoña incremento do orzamento de adxudicación.
5.- Calquera proposta do Adxudicatario que implique unha variación de carácter eventual ou
unha alteración puntual da prestación do servizo contratado, tarefas a realizar ou frecuencia
das mesmas, deberá ser notificada ao Consello Municipal de Deportes cunha antelación
mínima de 10 días, sendo potestade do devandito organismo a posible autorización. Cando
sexa o Concello quen propoña ao Adxudicatario unha variación da devandita prestación, farao
así mesmo con 5 días de antelación, quedando obrigado este a realizala.
Artigo 22. - Control de calidade.
O Adxudicatario deberá implantar un sistema de xestión da calidade como mínimo de
aseguramento da calidade segundo norma ISO 9001.
Dentro do sistema de xestión de calidade desenvolverá procedementos específicos de control
de calidade.
Artigo 23.- Consideracións ambientais.
O adxudicatario deberá utilizar produtos de baixo impacto para o medio ambiente e para a
saúde das persoas ademais comprométese a:
Moderar o consumo de produtos de limpeza e da auga.
II.
Utilizar cada produto de forma específica.
III.
Utilizar dosificadores de produtos.
IV.
Utilizar maquinaria eficiente enerxéticamente.
V.
Levar a cabo tarefas de recollida selectiva de
residuos.
Artigo 24.- Material e produtos funxibles:
Correrá a cargo da empresa adxudicataria a totalidade do material de limpeza e hixiene,
elementos e produtos necesarios para efectuar a limpeza en condicións correctas e manter as
instalacións en óptimas condicións de hixiene (caldeiros, fregonas, deterxentes, vasoiras,
cepillos, mopas, produtos desinfectantes, xabón líquido, xel hidroalcólico, papel secamáns,
papel hixiénico-sanitario ...).
Os produtos a empregar deberán ser deterxentes biodegradables, compatibles con
desinfectantes homologados polo Ministerio de Sanidade e Consumo. Os desinfectantes e
funxicidas a utilizar serán preferentemente biodegradables e deberán de estar rexistrados polo
Ministerio de Sanidade e Consumo.
Os envases que conteñan os produtos utilizados para a limpeza deberán de chegar as
instalación hermeticamente pechados, garantindo a súa non manipulación previa, e
perfectamente etiquetados. As etiquetas indicarán o produto que conteñen os envases, a
concentración e as propiedades das substancias, así como información do fabricante ou
entidade comercializadora, e pictogramas con indicación do tipo de perigo, riscos específicos e
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consellos de prudencia. As substancias deberanse acompañar das fichas informativas de
seguridade.
A empresa adxudicataria será responsable da almacenaxe de todos os elementos de limpeza,
manténdoos en perfectas condicións de uso e subministro, e sen que persoal alleo ao servizo
de limpeza poida acceder a eles.
Todos os medios ofertados para a execución do servizo estarán dispoñibles o día en que se
inicie a prestación.

CAPÍTULO X.- FALTAS, PENALIDADES E MOTIVOS DE RESCISIÓN.
Artigo 25. - Faltas.
As faltas que poida cometer o Adxudicatario na prestación do servizo clasificarase en leves,
graves e moi graves.
A.- Faltas leves:
Consideraranse faltas leves a non realización esporádica dalgunha das obrigas reflectidas no
presente contrato.
A continuación defínense algunhas das faltas leves penalizables:
1. O atraso inxustificado na realización das tarefas de limpeza diarias
2. O atraso inxustificado superior a un mes nos traballos con periodicidade superior a 30 días
3. A falta de uniforme ou estado indecoroso deste.
4. Ter as instalacións sucias ou en mal estado.
5. Facer un uso indebido das instalacións, como por exemplo teléfono, iluminación, calefacción,
fotocopiadora...
6. O atraso inxustificado superior a cinco días na presentación dos informes periódicos.
7. Non realizar un uso racional dos recursos. (billas abertas sen xustificación, non deixar
baixadas as persianas e pechadas as ventás, luces encendidas a destempo...)
8. A non desconexión e posterior conexión das alarmas, onde proceda.
9. Calquera outra falta non tipificada como de maior gravidade.
B.- Faltas graves:
Consideraranse faltas graves:
1. A reiteración de dous ou máis faltas leves nun período inferior a dous meses.
2. O incumprimento dos programas e ordes de traballo.
3. Non dispoñer do persoal e / ou equipos previstos en cada servizo.
4. Realizar algún cambio nos programas de traballo sen autorización do Responsable do
Contrato do Consello Municipal de Deportes.
5. A prestación deficiente do servizo nunha dependencia das instalacións.
6. A falta de respecto en todas as dependencias municipais ao público, funcionarios ou axentes
da autoridade.
C- Faltas moi graves:
1. A discriminación na prestación do servizo por razón de raza, sexo, relixión ou calquera outra
condición ou circunstancia persoal.
2. A imposición de dúas sancións como faltas graves.
3. O incumprimento das obrigas laborais e de seguridade social, co persoal do servizo.
Artigo 26. Sancións.
En caso de incumprimento das súas obrigas contractuais, que non dean lugar á resolución do
contrato, e sen prexuízo do dereito á indemnización por danos e prexuízos a que haxa lugar, o
Consello Municipal de Deportes poderá impoñer ao Adxudicatario sancións.
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As sancións que poderá impoñer a Consello Municipal de Deportes á Empresa Adxudicataria
serán as seguintes:
Por comisión dunha falta leve: Entre 500 e 1.500 €
Por comisión dunha falta grave: Entre 1.500 e 3.000 €
Por comisión dunha falta moi grave: Entre 3.000 e 6.000 €
Os incumprimentos graves cometidos reiteradamente, penalizaranse segundo os seguintes
importes mensuais:
Segundo incumprimento grave: 5% da facturación mensual
Terceiro incumprimento grave: 7% da facturación mensual
Segundo incumprimento moi grave: 10% da facturación mensual
A contía das devanditas penalidades será deducida da facturación do mes seguinte.
Será a cargo do Adxudicatario os custos de man de obra e materiais necesarios para reparar
ou finalizar os traballos erróneos, incompletos ou mal executados.
Artigo 27. Motivos de resolución de contrato.
No caso de que mensualmente se produzan incumprimentos reiterados que superen a
porcentaxe mínima de penalización, poderase iniciar un expediente de resolución do contrato
ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. No suposto
de resolución de contrato, o Adxudicatario continuará prestando os seus servizos ata que se
adxudique a nova contratación.
En calquera caso, o Consello Municipal de Deportes resérvase a facultade de rescindir o
contrato, sen indemnización ningunha, e a partir do 3º incumprimento grave, do 2º
incumprimento moi grave ou por incumprimentos repetidos das normas de prevención de riscos
laborais.
CAPÍTULO XI. - PRESUPOSTO DE LICITACIÓN.
Artigo 28. - Presuposto
O tipo de licitación establécese á baixa sobre o importe da primeira anualidade, estimada en:
Prezo máximo
material.
127499,88 €

execución IVE (21%)
26774,97 €

Total
154274,85€

Prezo por hora máximo: 13,77 € , excluido IVE.(9259,25 horas)
Nas devanditas cantidades totais están incluídos os produtos de limpeza, utensilios e calquera
medios persoais e materiais, os gastos xerais, o beneficio industrial, tributos e todos os demais
gastos de contrata, así como o imposto sobre o valor engadido.

Artigo 29. - Aboamento.
A liquidación para regular os pagamentos das operacións e traballos de limpeza realizados,
efectuarase mediante facturación mensual dos traballos realizados durante os devanditos
períodos.
Nas facturas, ademais dos datos preceptivos legalmente, deberá figurar a periodicidade dos
traballos realizados, lugares, nº de horas por cada lugar, prezo por hora, e importe total.
Artigo 30 - Revisión de prezos
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De conformidade co establecido no art. 89 do TRLCSP, non cabe revisión de prezos durante
toda a duración do contrato.
CAPÍTULO XII.- VALORACIÓN OFERTAS.
Artigo 31. - Valoración das ofertas.
As ofertas presentadas valoraranse da seguinte forma:
1. Oferta económica ata 90 puntos
90 puntos á oferta máis económica.

TOTAL DO CRITERIO 1......................................90 PUNTOS

2. Calidade do estudo presentado como memoria técnica ata 10 puntos:
De acordo con todas as especificacións establecidas nas distintas seccións deste Prego de
Condicións Técnicas, atribúenselle ata DEZ puntos ao estudo técnico presentado como
memoria técnica.

TOTAL DO CRITERIO 2......................................10 PUNTOS

TOTAL VALORACIÓN (CRITERIO1+ CRITERIO 2))..........100 PUNTOS
Considerarase, en principio como oferta desproporcionada ou temeraria a baixa da proposición
cuio porcentaxe exceda en 10 unidades porcentuais ,polo menos, a media aritmética dos
porcentaxes de baixa de todas as proposicións presentadas, sen perxuicio da facultade do
órgano de contratación de apreciar, previos os informes oportunos e audiencia ao interesado
para que no prazo máximo de 5 días naturais xustifique a valoración da súa oferta e precise
as condicións da mesma, a normalidade do cumprimento de dita proposición.

Artigo 32. - Documentación a presentar polo licitador para a valoración técnica.
1.- Declaración explícita do licitador na que acepte a totalidade das condicións descritas neste
Prego de Prescricións Técnicas.
2.- Presentación dun documento selado e firmado polo representante da empresa no que se
faga constar que o ofertante comprobou "in situ" as instalacións obxecto do contrato, de forma
que comprobou as dimensións, o contido, a situación e as condicións técnicas das zonas de
traballo, así como as posibles restricións que por cuestións de operatividade ou de seguridade
deban de ser aplicadas durante a execución, de forma que está en condicións de valorar o
servizo a ofertar.
3.- Estudo Técnico que como mínimo deberá conter o seguinte:
A.- Memoria Técnica:
1. Memoria, xustificación e planificación dos tempos e tarefas necesarios para a execución do
servizo, de acordo coas características das instalacións deportivas e as súas dimensións.
2. Organigrama do servizo.
3. Dimensionamento do servizo: Carga de persoal por categorías en cada centro de traballo,
4. Equipos e medios materiais a utilizar nos traballos, por cada centro de traballo e indicando
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características e dedicación destes.
5. Produtos e materiais de limpeza que se utilizarán para a realización do servizo en cada
punto de traballo.
6. Plan de Calidade dos traballos.
7. Plan de Medio ambiente dos traballos.
O CMD poderá introducir na programación de traballo proposta polo adxudicatario as
modificacións que estime necesarias para unha mellor prestación do servizo sempre que non
supoñan un incremento dos seus custos.

B.- Xustificación da oferta económica:
Débese de achegar na proposta económica, unha desagregación dos custos do servizo que
xustifiquen a devandita oferta.
Observacións finais.
Non se admite a subcontratación de traballos, a excepción de traballos a realizar por
especialistas, como por exemplo a limpeza de cristais exteriores. Todo iso logo de información
e aceptación polo Responsable do Contrato do Consello Municipal de Deportes.
Solicítase aos ofertantes que se absteñan de incluír na documentación da oferta aquela
información e documentación que non sexa relevante para a valoración da oferta ou que non
achegue nova información por estar repetida.
Limítanse as ofertas á presentación dun estudo técnico redactado cun máximo de 80 páxinas
escritas en fonte Helvética de tamaño 10. Devandito estudo ha de ser presentado tanto en
soporte dixital, como en soporte de papel. Deberán de respectarse os requisitos de extensión,
formatos de presentación e fontes. Non serán tidas en conta aquelas propostas que non se
presenten no formato e coas especificacións estipuladas.
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ANEXO I

INSTALACION DEPORTIVAS MUNICIPAIS

Complexo deportivo dos Remedios: (464 horas mensuais)
2. Piscina Rosario Dueñas e circuito hidrotermal
3. Piscina Pedro Escudero
4. Cancha Central, pavimento
5. Pavillón Anexo, pavimento
6. Sala Multiusos e zona superior da mesma sala.
7. Sala de musculación e saunas
8. Oficinas
9. Aseos.
10.
Vestiarios resto do pavillón (sin contar piscinas), duchas, bancadas, pasillos,
11.
Zonas comúns correspondentes a todas as dependencias citadas: pasillos,escadas
interiores, rampas e escadas de acceso ao exterior, Mobiliario existente en todaslas
dependencias: portas de acceso, fenestras, mesas, cadeiras, armarios, banquiños
equipamentos deportivos.
12.
Queda excluida a zona do Pavillón de Deportes ocupada pola cafetería.
Frecuencia de limpeza: de Luns a Domingo
Módulo de atletismo, vestiarios e bancadas do Campo Fútbol Miguel Ángel (36 horas
mensuais)
- Modulo de Atletismo.(De Luns a Sábados)
- Aseos Módulo (De Luns a Sábados)
- Vestiarios Gradas campo de Fútbol. (De luns a Sábado)
- Bancadas campo de fútbol. (dúas veces semanais)
Complexo deportivo de Oira (132 horas mensuais)
e) Vestiarios campo de fútbol
f) Ximnasio campo de futbol
g) Vestiarios Pavillón de Oira
h) Pavillón de Oira, pavimento pista
Frecuencia de Limpeza: De Luns a Domingo
Polideportivo Campo da Feira (38 horas mensuais)
Vestiarios.
Aspirado de moquetas e fondos de trampolíns.(unha vez semana)
Aseos
Entrada e sala de ballet
Frecuencia de Limpeza de Luns a Venres.
Polideportivo da Carballeira (24 horas mensuais)
III. Vestiarios.
IV. Pista
V. Aseos
VI. Frecuencia de Limpeza de Luns a Sábados.
Instalación hóckey Mariñamansa (36 horas mensuais)
VII. Vestiarios
VIII. Aseos
IX. Zonas comúns e gradas.
X. Frecuencia de Limpeza de Luns a Sábados
Piscinas de Oira. en meses de verán (336 horas mensuais)
VIII.
Limpeza de praias de piscinas.
IX. Limpeza de baños e aseos de piscinas.
X. Limpeza de Polideportivo e instalacións do campo de fútbol de Oira
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Frecuencia de Limpeza de Luns a Domingo)
O numero de horas totais de estimación anual son 9.259,25 horas, distribuidas nos apartados
mencionados anteriormente neste Anexo I (9.011 horas) e tendo en conta os períodos de
peches de instalacións e actividades de tempada. Independentemente das horas relacionadas
nos apartados anteriores de este Anexo I, terase en conta a formación de equipos de operarios
especialistas que realizarán a limpeza dos cristais de todas as dependencias con un mínimo de
10 horas mensuais (120 horas anuais). Será responsabilidade do Adxudicatario organizar as
quendas que sexan necesarios para cumprir coas periodicidades que expóñense nos artigos do
6 e 7 do presente prego. A oferta incluirá o programa proposto cunha dotación horaria mínima
de limpeza de cristais e de quendas extras para limpezas extras e eventos (128,25 horas
anuais).
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ANEXO II CONTROL DE ASISTENCIA.

CONTROL DE ASISTENCIA

MES:

INSTALACION
Dia

Revisado:

Traballador

Entrada

Saída

Horas

Responsable

Total Horas
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ANEXO III.- LISTAXE DE PERSOAL QUE ACTUALMENTE PRESTA OS SEUS SERVIZOS
NAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DEPENDENTES DO CMD

Traballador
1
2
3
4
5
6
7
8
Total horas:

Dni
34918824V
76508729B
46116682A
49708576X
45145270L
34960470X
44475444E
X05864393Z

Categoría

Antigüidade

Limpadora
Limpadora
Limpadora
Limpadora
Limpadora
Encargado
Limpadora
Limpadora

08/06/1998
01/07/1992
08/09/2008
02/01/2013
01/10/2008
01/06/2015
13/10/2015
15/06/2015

Horas
semanais
20
28,5
28,5
28,5
40
40
20
20
225,5

Tipo
Contrato
200
200
289
289
401
189
510
510

Os datos persoais constan en relación nominal nos antecedentes do expediente administrativo.

71
Consello Municipal de Deportes de Ourense, R/ Pardo Cela 2, 32003-Ourense. Tlf.-988370539

ANEXO IV TRATAMENTO DE FESTIVOS E VACACIONS NAS INSTALACIONS.
Todas as instalacións deportivas pecharán completamente os días 25 e 31 de Decembro e 1
de Xaneiro de cada ano.
Ademais pecharán tamén:
V.
As instalacións do Pavillón dos Remedios os
Domingos e festivos pola tarde todo o ano.
Os domingos dos meses de Xullo e Agosto
pecharán todo o día. No mes de Agosto
estará pechada a piscina de 25 metros.
VI.
O módulo de atletismo pechará nos meses de
Xullo e Agosto.
VII.
O Pavillón Anexo contará con actividades
puntuais nos meses de Xullo ao non ter
actividades de adestramentos fixos.
VIII.
O Polideportivo da Carballeira pechará dende
a segunda semana de xuño ata o primeiro día
laborable de setembro.
IX.
O campo de herba artificial de Mariñamansa
pechará dende a segunda semana de xuño
ata o primeiro día laborable de setembro.
X.
O polideportivo do Campo da Feira pechará
un mes en época estival.
XI.
As piscinas de Oira estarán en funcionamento
tres meses de verán de Luns a Domingo.
As instalacións deportivas de Oira, nos tres meses do verán que coinciden co funcionamento
das piscinas de Oira, as horas de limpeza incluiranse dentro do programa de limpeza das
piscinas debido ao descenso de actividades tanto no polideportivo como no campo de fútbol.
O xerente

Asdo.- Mario González Rodríguez
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