Concello de Chantada (Lugo)
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concellochantada@yahoo.es

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERÁN
NO CONTRATO, A ADXUDICAR POR VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN E
PROCEDEMENTO ABERTO, PARA EXECUTAR A OBRA DE “EXECUCIÓN DAS
BEIRARRÚAS DAS RÚAS PARDO BAZAN EN CASTRO POUSADA” POS 2016.
1. OBXECTO DO CONTRATO.
1.1. O obxecto da presente contratación consiste en completar as beirarrúas das rúas
Pardo Bazán e Castro Pousada, ámbalas dúas no casco urbano de Chantada,
dentro do Plan de Obras e Servizos da Deputación Provincial de Lugo Proxecto
redactado polo Arquitecto Municipal en xullo do ano 2016 e que se concretan nos
seguintes:
.- Na rúa Pardo Bazan, pavimentado ou lousado con lousa hidráulica asentada con
morteiro sobre a soleira existente.
.- Na rúa Castro-Pousada, construirase a beirarrúa na marxe esquerda sentido
saída da vila, acometerase a instalación de rede de pluviais, cos sumidoiros
correspondentes e canalización para rede de telefonía e de alumeado público,
coas correspondentes arquetas e pozos de rexistro. A rede de pluviais
conectarase coa rede existente no entronque entre a rúa Castro-Pousada e a
avenida de Lugo. Reporanse as instalacións e os peches existentes que se visen
afectadas polas obras.
1.2. Natureza do contrato: o contrato a realizar cualifícase como administrativo,
conforme ao establecido no artigo 19.1.a) do RD. Lexislativo 3/2011, de 14 de
novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector
Público
(en adiante, TRLCSP), configurándose como de obras segundo o
previsto no artigo 6 e o Anexo I do citado texto legal.
1.3. CPV: 45211360-0
1.4. A presente contratación ten carácter administrativo, e rexerase en todo o non
previsto especialmente neste prego de condicións polo disposto nas seguintes
normas:






RD. 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido
da lei de contratos do sector público-TRLCSP-.
Real Decreto 817/2009, de 8 de maio polo que se desenvolve
parcialmente a lei de contratos do sector público, en diante RPLCSP.
Regulamento xeral da lei de contratos das administracións públicas
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, en todo o que
non derrogue e sempre que non se opoña á LCSP e ao RXLCAP.
Así mesmo, serán de aplicación as demais disposicións estatais que
regulan a contratación do sector público, e as ditadas pola Comunidade
Autónoma de Galicia no ámbito das súas respectivas competencias.
Ten carácter contractual, ademais deste prego, o Prego de prescricións
técnicas, os planos, a memoria do proxecto co contido que se determina
no art. 128 do RXCLAP, o programa de traballo, o cadro do prezos, a
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oferta que resulte adxudicada e o documento no que se formalice o
contrato, prevalecendo en caso de discrepancia as cláusulas do
presente prego.
2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
2.1. O órgano de contratación que actúa en nome do Concello de Chantada é a Xunta
de Goberno Local, por delegación de alcaldía.
2.2. O órgano de contratación ostenta a prerrogativa de interpretar este contrato,
resolver as dúbidas que ofreza o seu cumprimento, modificalo por razóns de interese
público e determinar os efectos desta.
3. ORZAMENTO MÁXIMO DE LICITACIÓN E REVISIÓN DE PREZOS.
3.1. O orzamento máximo de licitación sobre o que os licitadores presentarán a súa
oferta é de 76.800,41 euros, correspondendo ao I.V.E. a cantidade de 16.128,09
euros, o que fai un total ascendente 92.928,50 euros.
3.2. No orzamento máximo de licitación están incluídos o Imposto sobre o Valor
Engadido, os Gastos Xerais, o Beneficio Industrial, e os custos das medidas que haxa
que adoptar en materia de seguridade e saúde así como de xestión de residuos
durante a execución da obra, e de todos aqueles outros gastos a que se refire o artigo
153.1 do RXLCAP.
3.3. A oferta económica que presenten os licitadores non poderá ser nunca superior ao
orzamento máximo de licitación, debendo indicar como partida independente o importe
do I.V.E., conforme ao artigo 145.5 do TRLCSP.
3.4. Dado que o prazo de execución das obras non é superior a un ano, na presente
contratación non procede a revisión de prezos.
4. EXISTENCIA DE CRÉDITO.
O crédito orzamentario preciso para atender ás obrigas económicas que se deriven da
contratación figura, con cargo á aplicación orzamentaria 150.610.00 no vixente
orzamento xeral municipal, a través dunha modificación de créditos en trámite. Non se
adxudicará o contrato até que o crédito incluído nesa modificación estea legalmente
dispoñible.
5. PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO.
5.1. O presente contrato terá un prazo de execución de tres meses.
5.2. O prazo de execución comezará a contar dende a sinatura da acta de
comprobación do reformulo que deberá producirse no prazo máximo de 10 días
hábiles a contar desde a formalización do contrato en documento administrativo.
6. PROCEDEMENTO, TRAMITACIÓN E FORMA DE ADXUDICACIÓN DO
CONTRATO.
6.1. A adxudicación do contrato realizarase polo órgano de contratación mediante
procedemento aberto ao abeiro do disposto nos artigos 138 e 157 a 161 do TRLCSP.
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6.2. A súa tramitación será ordinaria.
6.3. A forma de adxudicación será a da oferta economicamente máis vantaxosa,
atendendo a varios criterios de adxudicación.
7. CAPACIDADE E SOLVENCIA PARA CONTRATAR.
7.1.- Poderán contratar coa Administración as persoas naturais ou xurídicas,
españolas ou estranxeiras que, tendo plena capacidade de obrar, non se encontren
comprendidas nalgunha das circunstancias previstas no artigo 60 do TRLCSP,
extremo que se poderá acreditar por calquera dos medios establecidos no artigo 73 do
TRLCSP.
As empresas deberán ser persoas físicas ou xurídicas cuxa finalidade ou actividade
teña relación directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos
estatutos ou regras fundacionais e dispoñan dunha organización con elementos
persoais e materiais suficientes para a debida execución do contrato.
As empresas non españolas de Estados membros da Unión Europea deberán
acreditar a súa capacidade de obrar mediante certificación de inscrición nun dos
rexistros profesionais ou comerciais que se indican no anexo I do Regulamento Xeral
da LCAP.
As restantes empresas estranxeiras deberán acreditar a súa capacidade de obrar
mediante informe expedido pola Misión Diplomática Permanente ou Oficina Consular
de España do lugar do domicilio da empresa, na que se faga constar, previa
acreditación pola empresa, que figuran inscritas no Rexistro local profesional,
comercial o análogo ou, na súa falta, que actúan con habitualidade no tráfico local no
ámbito das actividades ás que se estende o obxecto do contrato así como o informe
de reciprocidade a que se refire o artigo 55 do TRLCSP.
No tocante ás unións temporais de empresarios estarase ao disposto nos artigos 59 e
67.5 do TRLCSP e nos artigos 24 e 52 do RXLCAP.
7.2.- Ademais dos requisitos apuntados, os licitadores deberán acreditar a súa
solvencia económica, financeira e técnica, ben a través da acreditación dunha
clasificación adecuada ao obxecto do contrato, ben a través dos medios de
xustificación que, ao amparo dos artigos 62, 75 e 78 do TRLCSP, apúntanse a
continuación:
Solvencia económico-financeira:
a) Informe de institucións financeiras no que es especifique que a empresa conta
con garantías suficientes para a prestación do contrato.
Solvencia técnico-profesional (por un ou varios dos seguintes medios):
a) Relación das obras executadas no curso do cinco últimos anos, avalada por
certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes
certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e
precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e
levaron normalmente a bo termo; no seu caso, devanditos certificados serán
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comunicados directamente ao órgano de contratación pola autoridade
competente.
b) Declaración indicando os técnicos ou as unidades técnicas, estean ou non
integradas na empresa, dos que esta dispoña para a execución das obras,
especialmente os responsables do control de calidade, acompañada dos
documentos acreditativos correspondentes.
c) Títulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa
e, en particular, do responsable ou responsables das obras.
d) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e a importancia do seu
persoal directivo durante o tres últimos anos, acompañada da documentación
xustificativa correspondente.
e) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se
disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación
acreditativa pertinente.
Aos efectos previstos, os certificados de clasificación ou documentos similares que
fosen expedidos por Estados membros da Unión Europea a favor dos seus propios
empresarios constituirán unha presunción de aptitude nos termos apuntados no artigo
85.1 do TRLCSP.
Tales medios de acreditación poderán ser substituídos polos que consten no
certificado de inscrición no Rexistro de licitadores e empresas clasificadas do Estado
ou no Rexistro de Contratistas da Comunidade Autónoma de Galicia, ou pola
acreditación dunha clasificación suficiente.
8.- GARANTÍAS:
8.1.- Provisional: Non se esixe.
8.2.- Definitiva: O licitador que presente a oferta economicamente mais vantaxosa
deberá prestar unha garantía do 5% do importe de adxudicación do contrato, excluído
o IVE.
9. ANUNCIO E PERFIL DO CONTRATANTE
9.1.- O procedemento aberto a que se refire o presente Prego anunciarase no Boletín
Oficial da Provincia de Lugo e no perfil do contratante.
9.2.-O perfil do contratante municipal incluirá os datos e informacións referentes á
presente licitación, incluídos os correspondentes a anuncios e á adxudicación. O
modo de acceder ao perfil de contratante é a través da páxina web do consistorio
(www.concellodechantada.org).
10.- OFERTAS DOS INTERESADOS
10.1.- Presentación.
As ofertas dos interesados deberán axustarse ao establecido neste Prego e a súa
presentación suporá a aceptación incondicional polo/a empresario/a do contido da
totalidade de ditas cláusulas ou condicións, así como ao Proxecto e ao clausulado do
Prego de prescricións técnicas, sen excepción ou reserva algunha.
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Os/As interesados/as haberán de presentar as súas ofertas referidas á totalidade da
prestación obxecto do contrato
Cada interesado/a poderá presentar só unha oferta en relación co obxecto do contrato,
sen que se poidan presentar variantes ou alternativas.
O/A empresario/a que presentase oferta en unión temporal con outros empresarios non
poderá, á súa vez, presentar oferta individualmente, nin figurar en máis dunha unión
temporal participante na licitación. O incumprimento desta prohibición dará lugar á non
admisión de todas as ofertas por el/ela subscritas.
10.2.- Lugar e prazo de presentación.
As proposicións presentaranse no Rexistro Xeneral de Entrada do Concello de
Chantada sito no nº 1 da praza de España da Vila de Chantada, C.P. 27500, en
horario de 9.00 a 14.00 horas, dentro dos 26 DÍAS NATURAIS seguintes a aquel en
que apareza o anuncio de licitación publicado no BOP.
Se o último día de prazo finaliza en sábado ou festivo entenderase prorrogado ao
inmediato hábil seguinte.
Cando as proposicións se envíen por correo, o interesado deberá xustificar a data e
hora de imposición do envío da oficina de correos e anunciar ao órgano de
contratación, en calquera momento antes de que expire o día, a remisión da oferta
mediante Fax (núm. 982.46.21.02) ou telegrama no que se consigne o título completo
do contrato e o nome do licitador. Sen a concorrencia de ambos os 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 de licitación.
En todo caso, transcorridos dez días naturais seguintes á indicada data sen recibirse a
documentación, esta non será admitida en ningún caso.
10.3.- Documentación.
As proposicións constarán de DOUS (2) SOBRES pechados, identificados no seu
exterior con indicación da licitación á que se concorra e o nome e apelidos ou razón
social da empresa licitadora, números de teléfono e de fax, e dirección de correo
electrónico, de dispor deles, así como coa firma do licitador ou persoa que lle
represente.
O contido de cada sobre, que deberá estar relacionado en folla independente e
enunciado numericamente, deberá ter os requisitos que se sinalan a continuación:



Sobre nº1: “Documentación administrativa previa”
Sobre nº2: "Oferta técnico-económica” (no que se incluirá a documentación
relativa aos criterios de adxudicación aritméticos ou avaliables de forma
automática mediante a aplicación de fórmulas, de conformidade co art. 150
TRLCSP).
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10.3.1.- PRESENTACIÓN SOBRE Nº1.- En aplicación do establecido nos
apartados 4 e 5 do Art. 146 do TRLCSP, en redacción dada pola Lei 14/2013,
substitúese a achega inicial da documentación establecida no apartado 1 do art. 146,
por unha declaración responsable do licitador indicando que cumpre as condicións
establecidas legalmente para contratar coa Administración.
10.3.2 O licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicación, deberá acreditar
ante o órgano de contratación, previamente á adxudicación do contrato, a posesión e
validez dos documentos esixidos.
10.3.3 O órgano de contratación, en orde a garantir o bo fin do procedemento, poderá
solicitar, en calquera momento anterior á adopción da proposta de adxudicación, que
os licitadores acheguen a documentación acreditativa do cumprimento das condicións
establecidas para ser adxudicatario do contrato.
10.3.4 A concorrencia destes requisitos debe ser acreditada na data de finalización do
prazo de presentación das proposicións.
10.3.5 Incorpórase modelo de declaración como Anexo II deste Prego.
10.3.6 Dentro do Sobre A presentarase escrito, subscrito polo asinante da proposición,
no que conste o número de teléfono, de fax e o correo electrónico da persoa á que se
dirixirán as comunicacións e requirimentos que sexa preciso realizar durante o
procedemento selectivo.
10.3.2- PRESENTACIÓN SOBRE Nº2.-formulada estritamente conforme ao
modelo que figura como anexo I deste Prego.

11.1.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN.A puntuación máxima que a Mesa pode outorgar e que cada unha das ofertas
admitidas pode obter é de 80 puntos, coa seguinte desagregación:
1.-Melloras avaliables economicamente e perfectamente descritas nas súas
unidades: até 30 puntos valoraranse exclusivamente as do punto 11.2.
2.- Prazo de Execución: até 10 puntos.
3.- Ampliación prazo de garantía das obras executadas: até 10 puntos.
4.- Prezo: até 30 puntos.

11.2.- MELLORAS PROPOSTAS POLO CONCELLO:
a) Ampliación do ancho da beirarrúa hasta os muros de peche das parcelas.
Superficie aproximada 180,00 m2
VALORACIÓN DA MELLORA: 10.679,37€+I.V.E. 15 PUNTOS
b) Aumento de obra, en calquera das partidas recollidas no proxecto e de acordo
coa dirección facultativa.
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VALORACIÓN DA MELLORA: 1,5 Puntos cada 1.000,00 € de execución
material hasta un máximo de 15 PUNTOS.
As melloras ofertadas polo licitador que resulte adxudicatario pasarán a formar
parte do obxecto do contrato.
O adxudicatario do contrato será a empresa que maior puntuación obteña
da suma de todos os criterios.
En caso de producirse empate na puntuación final, darase prioridade ao
licitador que obtivese unha maior puntuación no criterio 1, de persistir o mesmo,
atenderase á proposición que oferte un prazo de execución máis baixo. De manterse o
empate atenderase ao terceiro criterio de adxudicación. E, no suposto de que este
subsistise, estarase ao prezo ofertado. No suposto de que o empate persistise este
resolverase mediante sorteo público.
Os documentos que acompañen ás proposicións deberán de ser orixinais
ou fotocopias compulsadas cos seus orixinais. Toda a documentación
presentarase en calquera dos dous idiomas oficiais da Comunidade Autónoma
de Galicia.
12.- PUBLICIDADE DO PROCEDEMENTO
1.- O procedemento aberto a que se refire o presente Prego anunciarase no Boletín
Oficial da Provincia e no perfil de contratante municipal.
2.- Perfil do contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á
información relativa á actividade contractual, os interesados poderán consultar a
información referente á licitación aberta a través de internet na seguinte páxina web:
www.Concellodechantada.org
13.- MESA DE CONTRATACIÓN
Estará composta, neste caso, polos seguintes membros.Presidente:
-O Excmo. Sr. Alcalde do Concello de Chantada, ou membro da Corporación en
quen delegue.
Vogais:
- O Secretario do Concello, ou persoa en quen delegue ou o substitúa.
-O Interventor Municipal, ou persoa en quen delegue ou a substitúa.
- O Arquitecto Municipal, ou persoa en quen delegue ou a substitúa.
Secretario:
-Don José Manuel Otero Castiñeira, funcionario de secretaría.
14.- APERTURA DE OFERTAS.
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A apertura das ofertas celebrarase na Sala de Xuntas do Excmo. Concello de
Chantada, no día e hora indicado no perfil do contratante municipal.
Concluído o prazo de presentación de ofertas, examinarase, en acto privado, a
documentación achegada polos licitadores en tempo e forma no SOBRE Nº1,
outorgando se é o caso un prazo de corrección non superior a tres días hábiles, e
solicitando, se fose necesario, as aclaracións ou documentación complementaria a
que se refire o art. 82 do TRLCSP. Neste caso, a apertura, en acto público, do SOBRE
Nº2 terá lugar no día e hora indicado no perfil do contratante municipal.
Pola contra, de non existir defectos que emendar, seguidamente ao exame do SOBRE
Nº1 procederase á apertura, en acto público, do SOBRE Nº2.
A Mesa elevará ao órgano de contratación a proposta de adxudicación despois dos
informes que considere de acordo co TRLCSP. A convocatoria das sesións públicas
da Mesa de Contratación anunciarase no perfil do contratante cunha antelación
mínima de dous días á data sinalada para a súa celebración.
15.- CLASIFICACIÓN DAS OFERTAS, ADXUDICACIÓN DO CONTRATO.
O órgano de contratación clasificará, por orde decrecente, as proposicións
presentadas, atendendo aos criterios de adxudicación sinalados no presente prego.
O órgano de contratación requirirá ao licitador que presente a oferta economicamente
máis vantaxosa, tendo en conta os criterios de adxudicación sinalados neste prego,
para que, dentro do prazo de DEZ días hábiles, que contarán desde o seguinte a
aquel en que recibise o requirimento, achegue a seguinte documentación.

Documento Nacional de Identidade, cando se trate de empresarios individuais.



Escritura de constitución ou modificación, de ser o caso, os estatutos ou o acto
fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade,
debidamente inscrita no Rexistro Público que corresponda, se a empresa fose
persoa xurídica.



Escritura de Poder, se se actúa en representación doutra persoa e DNI do
representante.



Declaración responsable do licitador na que afirme baixo a súa
responsabilidade que non se atopa incurso en prohibición de contratar,
conforme ao art. 60 do TRLCSP.



Certificados acreditativos de atoparse ao corrente das súas obrigacións
tributarias estatais e locais e coa Seguridade Social.



Constitución da garantía definitiva na Caixa do Excmo. Concello, por importe
do 5% do importe de adxudicación, excluído o IVE.



Cando se exerzan actividades suxeitas ao Imposto sobre Actividades
Económicas: alta, referida ao exercicio corrente, ou último recibo, xunto cunha
declaración responsable de non terse dado de baixa na matrícula do citado
imposto e, se é o caso, declaración responsable de atoparse exento.
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Os documentos que acrediten a solvencia económica e financeira (cláusula
7.2).



Os documentos que acrediten a solvencia técnica ou profesional (cláusula 7.2).



Para as empresas non comunitarias, os requisitos do art. 55 do TRLCSP, e as
para empresas non españolas, de estados membros da Unión Europea, a
acreditación da capacidade de conformidade co art. 58 do TRLCSP.



Para as empresas estranxeiras, a declaración de someterse á xurisdición dos
xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que
de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia se é o
caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante.
Así mesmo presentarán a documentación traducida de forma oficial ao castelán
de acordo co art. 23 do RXLCAP.

Os licitadores poderán indicar a súa inscrición no Rexistro de Licitadores e
Empresas Clasificadas do Estado ou dunha Comunidade Autónoma, achegando a
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o artigo 328 do
TRLCSP, en cuxo caso estarán dispensados de presentar os datos que figuren
inscritos (sempre que estean vixentes), sen prexuízo de que a administración poda
solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios a fin de verificar ou
comprobar a súa exactitude ou vixencia.
Os licitadores inscritos deberán presentar unha declaración responsable sobre a
vixencia dos datos anotados no Rexistro de Licitadores. Se sé houbese producido
alteración dos datos rexistrais farase mención expresa na citada declaración, unindo a
documentación correspondente.
Toda a documentación á que se refire a presente cláusula, deberá ser orixinal
ou copia debidamente autenticada.
De non cumprimentarse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado,
entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose nese caso a solicitar a
mesma documentación ao licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as
ofertas (art. 151.2 TRLCSP).
O órgano de contratación adxudicará o contrato ao licitador que presente a oferta
economicamente máis vantaxosa para a Administración, tendo en conta os criterios de
adxudicación sinalados neste prego, no prazo de cinco días hábiles seguintes á
recepción da documentación (art. 151.3 TRLCSP).
Non poderá declararse deserta unha licitación cando exista algunha oferta ou
proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que figuren no prego.
A adxudicación acordarase polo órgano de contratación en resolución motivada que
deberá notificarse aos candidatos ou licitadores e publicarse no perfil do contratante
do órgano de contratación (art. 151.4 TRLCSP).
En todo caso, autorízase á Mesa de Contratación para que a través do seu Presidente
se realice o requirimento de documentación a que fai referencia está cláusula ao/á
licitador/a que efectuase a oferta economicamente máis vantaxosa e demais
actuacións para a adxudicación do contrato.
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16.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.
O contrato formalizarase en documento administrativo no prazo de quince días hábiles
seguintes a aquel en que se reciba a notificación da adxudicación aos licitadores e
candidatos.
Non obstante, o contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública,
correndo ao seu cargo os correspondentes gastos.
Cando por causas imputables ao contratista non se formalizase o contrato dentro do
prazo indicado, produciranse os efectos que se determinan no art. 156.4 do TRLCSP.
Conforme ao establecido no art. 59.1 do TRLCSP, cando os licitadores concorran en
UTE a escritura de constitución deberá achegarse antes da formalización do contrato.
Transcorrido o prazo de tres meses desde a formalización do contrato, a
Administración poderá dispoñer sobre a destrución da documentación achegada
cando as empresas non procedan á súa retirada.
17.- COMPROBACIÓN DO REFORMULO
17.1.- No prazo non superior a dez días hábiles desde a data de formalización do
contrato, salvo casos excepcionais, procederase, en presenza do contratista, a
efectuar a comprobación do reformulo realizado previamente á licitación, de acordo co
establecido no artigo 229 do TRLCSP.
17.2.- No caso de que o expediente de contratación fose declarado de tramitación
urxente, a comprobación do reformulo realizarase a partir do momento en que o
adxudicatario constituíse a garantía definitiva.
17.3.- Cando, a xuízo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do
contratista, o resultado da comprobación do reformulo demostre a posesión e
disposición real dos terreos, a súa idoneidade e a viabilidade do proxecto, darase polo
director da obra a autorización para inicialas, facéndose constar este extremo
explicitamente na acta estendida, de cuxa autorización quedará notificado o contratista
polo feito de subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras
desde o día seguinte ao da firma da acta.
18.- PROGRAMA DE TRABALLO
Dado que o prazo de execución das obras é inferior a un ano, non será necesario que
o contratista presente un programa de traballo, debendo estarse ao previsto no
programa de traballo do proxecto aprobado.
19.- PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO.
No prazo de cinco días naturais desde a notificación da adxudicación o contratista
presentará ao órgano de contratación o Plan de seguridade e saúde no traballo, que
será informado polo coordinador en materia de seguridade e saúde no prazo de cinco
días naturais sobre a procedencia da súa aprobación.
20.- SINALIZACIÓN DE OBRAS
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20.1.- O contratista está obrigado a instalar, á súa costa, os sinais precisos para
indicar o acceso á obra, a circulación na zona que ocupan os traballos e os puntos de
posible perigo debido á marcha daqueles, tanto na devandita zona como nos seus
lindes e inmediacións.
O contratista cumprirá as ordes que reciba por escrito da dirección acerca de
instalacións de sinais complementarios ou modificación das que instalase.
Os gastos que orixine a sinalización serán de conta do contratista.
20.2.- No prazo máximo de 15 días laborables desde a orde de iniciación, o contratista
colocará onde se realiza a obra, no lugar que fixe o director da mesma, un cartel,
como mínimo, axustado ás normas sobre réxime de publicidade obrigatoria nas obras
contratadas pola Corporación.
20.3.- Transcorrido o prazo fixado no apartado anterior sen que o contratista instalase
a sinalización referida no mesmo, esta será instalada pola propia Administración,
correndo os gastos por conta do contratista.
21.- DIRECCIÓN DA OBRA; DELEGADO DO CONTRATISTA; COORDINACIÓN EN
MATERIA DE SEGURIDADE E SAÚDE; E RESPONSABLE DO CONTRATO.
21.1.- A Administración, a través do director facultativo nomeado ao efecto, efectuará a
inspección, comprobación e vixilancia para a correcta realización da obra contratada,
emitindo as súas ordes e instrucións ao contratista por medio do seu delegado de obra.
21.2.- O delegado de obra do contratista deberá ser a persoa designada por este, e
aceptada pola Administración antes da formalización do contrato, con experiencia
acreditada en obras similares á que é obxecto de contratación, e con dedicación
exclusiva.
Aos efectos, enténdese por dedicación exclusiva, a non posibilidade de adscrición a
ningunha outra obra, sexa cal fose a súa natureza, durante o seu prazo de execución.
21.3.- A Administración designará, antes do inicio dos traballos ou tan pronto como se
constate dita circunstancia, un Coordinador en materia de seguridade e saúde, integrado
na Dirección facultativa para levar a cabo as tarefas que se mencionan no artigo 9 do
Real Decreto 1627/1997 de 24 de outubro (BOE nº 256). Cando non sexa necesaria a
designación de Coordinador, ditas funcións serán asumidas pola Dirección facultativa,
sendo obrigación do Contratista e subcontratistas atender as indicacións e instrucións do
Coordinador ou, no seu caso, as da Dirección facultativa.
21.4.- O órgano de contratación poderá designar unha persoa física ou xurídica,
vinculada ao ente contratante ou allea a el, como responsable do traballo, quen
supervisará a execución do mesmo, comprobando que a súa realización se axusta ao
establecido no contrato, e cursará ao contratista as ordes e instrucións do órgano de
contratación. En particular, corresponderalle a quen, no seu caso, sexa designado como
responsable do contrato as seguintes atribucións:
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- Propor ao órgano de contratación as penalizacións a impor ao contratista en
caso de incumprimentos do contrato imputables ao mesmo.
- Concorrer á recepción das obras e, no seu caso, telas por recibidas.
Ditas atribucións enténdense sen prexuízo das que corresponden ao director facultativo
da obra, de acordo co disposto no Capítulo I do Título II do Libro IV do TRLCSP.
22.- OBRIGACIÓNS DO CONTRATISTA
22.1.- As obras executaranse con estrita suxeición ás estipulacións contidas no
presente prego de cláusulas administrativas particulares e ao Proxecto que serve de
base ao contrato e conforme ás instrucións que, en interpretación técnica deste, dera
ao contratista o director facultativo das obras. Cando ditas instrucións fosen de
carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito no máis breve prazo posible, para
que sexan vinculantes para as partes.
22.2.- Durante o desenvolvemento das obras e ata que se cumpra o prazo de garantía,
o contratista é responsable dos defectos que na obra poidan advertirse. O contratista
asume as responsabilidades correspondentes ás faltas e danos que, en e durante a
execución das obras, cometan seus encargados e o resto do persoal nelas ocupado.
Se a xuízo do facultativo director designado pola Administración, houbese algunha
parte da obra executada deficientemente, o contratista deberá refacela sen dereito a
indemnización de ningún xénero, aínda que se aprecie despois da recepción.
22.3.- Será obrigación do contratista indemnizar todos os danos e prexuízos que se
causen, por si ou por persoal ou medios dependentes do mesmo, a terceiros como
consecuencia das operacións que requira a execución do contrato.
Cando tales danos e prexuízos fosen ocasionados como consecuencia inmediata e
directa dunha orde da Administración, ou como consecuencia dos vicios do proxecto
elaborado por ela mesma, será responsable a Administración dentro dos límites
sinalados nas Leis.
22.4.- Corresponde ao adxudicatario o cumprimento das normativas sectoriais
aplicables, así como a obtención e pagamento de todas as autorizacións e licencias
que se requiran para a realización da obra contratada.
22.5.- O contratista dará cumprimento a canto obrigan as leis na materia laboral,
debendo estar ao corrente no pagamento das cotas dos Seguros Sociais, Accidentes,
Mutualidades e demais de carácter laboral. Recaerá unicamente sobre dito contratista
cantas responsabilidades se deriven do incumprimento de tales obrigacións. Os
Servizos Económicos municipais poderán requirir ao contratista para que achegue
documentación acreditativa do cumprimento das obrigacións de índole laboral;
debendo o contratista inexcusablemente dar cumprimento a tales obrigacións.
22.6.- O contratista adoptará toda clase de precaucións durante a execución das
obras e en todo momento, para evitar que sobreveñan danos ás propiedades e
persoas con motivo daquelas e colocará sinais e elementos de precaución e defensa
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que sexan necesarios, en evitación de danos e prexuízos dos que soamente él se fai
responsable e non o Concello.
22.7.- O contratista non deberá utilizar linguaxe sexista tanto na proposta como nos
materiais ou prestación do contrato, así como promover a eliminación de estereotipos
entre mulleres e homes.
22.8.- O contratista virá obrigado a asegurar a obra contratada durante todo o tempo
que dure a súa execución ata a recepción definitiva; a contía do seguro coincidirá en
cada momento co valor que teñan por contrata os obxectos asegurados. A tal efecto
deberá contar con.



Un contrato de seguro de responsabilidade civil que garanta as
responsabilidades que se poidan derivar por danos e prexuízos que se causen
a terceiros como consecuencia da execución das obras, tanto os imputables ao
contratista como a subcontratistas , e en xeral, a toda persoa que participe nas
obras.
Un contrato de seguro "todo risco construción" que cubra os danos á propia
obra e instalacións.

Así mesmo, o adxudicatario deberá xustificar documentalmente antes do inicio da
obra, así como cando se lle requira, a contratación da póliza e o contido dos seguros
esixidos na cláusula anterior. Caso contrario, considerarase como incumprimento
contractual moi grave.
En todo caso, serán soportados polo adxudicatario os danos e prexuízos na contía da
franquía e no que se superen os límites que se establezan nas pólizas de seguros, así
como nos bens e riscos non cubertos nas mesmas.
22.9.- A execución do contrato realizarase a risco e ventura do contratista.
23.- GASTOS E IMPOSTOS POR CONTA DO CONTRATISTA
23.1.- Son de conta do contratista todos os gastos derivados da publicación da
licitación en Boletíns Oficiais até o límite máximo de 600,00.-euros, así como os de
formalización do contrato, se este elevar a escritura pública. O importe exacto ó que
ascenden ditos gastos comunicarase ao/á adxudicatario/a no acordo de adxudicación
para que proceda ao seu pagamento dentro do prazo de formalización do contrato a
que se refire a cláusula 16ª do presente prego. No suposto de que o contratista non
procedese ao aboamento dos anuncios en dito prazo o seu importe descontarse do
pagamento da primeira factura ao contratista.
23.2.- Tanto nas proposicións presentadas polos licitadores, como nos importes de
adxudicación enténdense comprendidos todas as taxas e impostos, directos e
indirectos que graven a execución das obras, que correrán por conta do contratista.
Igualmente, considéranse incluídos nas proposicións e no orzamento de adxudicación,
correndo por conta do contratista, as taxas e arbitrios municipais.
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23.3.- Serán de conta do contratista os gastos de ensaio e controis de calidade
acordados pola dirección da obra nunha contía máxima equivalente ao 1% do
orzamento da obra. No entanto, non terán tal limitación e correrán integramente por
conta do contratista, os gastos derivados de controis que sexa necesario realizar como
consecuencia de defectos na calidade e na execución da obra.
24.- ABONOS AO CONTRATISTA
24.1.- A efectos de pago ao contratista, o director da obra expedirá certificacións
mensuais da obra realizada que terán a consideración de abonos a conta, debendo
tramitalas no dez días seguintes ao período a que correspondan e remitir unha copia ao
contratista a efectos de que este, no prazo de 10 días hábiles, manifeste a súa
conformidade ou o seu reparo, debendo contar aquelas co visto e prace do facultativo
supervisor da obra designado pola Administración.
24.2.- O pago das certificacións de obra realizarase contra factura, expedida de acordo
coa normativa vixente, debidamente conformada, no seu caso, polo designado como
responsable do contrato. A Administración deberá abonar o importe das facturas dentro
do prazo establecido no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo redacción dada pola
disposición final 7.1 da Lei 11/2013, de 26 de xullo, de medidas de apoio ao
emprendedor, e de estímulo de crecemento e da creación de emprego.
De acordo co disposto na disposición adicional 33ª do TRLCSP faise constar que o
órgano de xestión orzamentaria e contable é o órgano administrativo con competencia en
materia de contabilidade pública é a Intervención Xeral Municipal do Concello de
Chantada e o Servizo destinatario da factura que ten que figurar no contrato é o
Departamento de Servizos e Participación Cidadá. Para ese efecto deberá presentarse
no Rexistro Xeral de Entrada deste Excmo. Concello a factura que deberá reunir os
requisitos que se establecen no art. 6 do Real Decreto 1619/2012 de 30 de novembro.
24.3.- O contratista poderá desenvolver os traballos con maior celeridade que a prevista
nos prazos contractuais, non tendo dereito, con todo, a percibir maior cantidade do
prezo que a consignada na anualidade correspondente, abonándose as certificacións
que excedan da devandita contía unha vez iniciada a anualidade seguinte.
24.4.- Previa petición escrita do contratista, poderanse realizar abonos a conta por
provisións de materiais e gastos de instalacións e equipos adscritos á obra, na forma e
coas garantías previstas nos artigos 155, 156 e 157 do RGLCAP.
24.5.- O contratista poderá ceder a un terceiro, por calquera dos medios legalmente
establecidos, o seu dereito a cobrar o prezo do contrato, pero para que dita cesión
forneza efectos, e a Administración expida o mandamento de pago a favor do cesionario,
é preciso que se lle notifique fehacentemente a esta última o acordo de cesión.
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24.6.- O contratista deberá gardar sixilo respecto dos datos ou antecedentes que, non
sendo públicos ou notorios, estean relacionados co obxecto do contrato e chegasen ao
seu coñecemento con ocasión do mesmo.
24.7.- Deberase dar adecuado cumprimento ao previsto na disposición adicional
vixésimo sexta do TRLCSP, e no apartado 2 e 3 do artigo 12 da Lei Orgánica 15/1999,
de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, así como ao
Regulamento que a desenvolve, facendo constar no contrato, en todo caso, as
previsións do artigo 12.2 da devandita Lei.
25.- PENALIDADES
25.1.- O incumprimento por causa imputable ao contratista das diferentes obrigacións
establecidas neste prego e nos restantes documentos contractuais do mesmo terá, a
efectos da súa penalización, a tipificación de leves, graves ou moi graves.
INCUMPRIMENTOS LEVES. Reciben esta tipificación:
a)Os incumprimentos dos prazos establecidos neste prego para a realización dos
sucesivos trámites administrativos e para a execución das obras cando este
incumprimento sexa inferior a un 50% de prazo previsto para cada trámite.
b)Os incumprimentos defectuosos de calquera das obrigacións contractuais que
non sexan tipificados como graves ou moi graves nos apartados seguintes
sempre que non sexan reiterativos e se emenden ao primeiro requirimento por
parte do Director de obra ou do Responsable municipal da obra.
c)Non facilitar información, no prazo de cinco días naturais, sobre o grao de
cumprimento da oferta a requirimento do responsable do contrato.
INCUMPRIMENTOS GRAVES. Consideraranse incumprimentos contractuais graves,
ademais dos cualificados así nas diferentes cláusulas deste prego, os seguintes:
a)Os incumprimentos dos prazos establecidos neste prego para a realización dos
sucesivos trámites cando este incumprimento sexa superior a un 50% e inferior a
un 100% do prazo previsto para cada trámite.
b)Os incumprimentos do contratista en materia de seguridade e saúde na obra,
incluída a falta de acatamento que, en aplicación do mesmo, dese o Coordinador
de seguridade e saúde, sempre que non implique risco directo para a vida dos
traballadores.
c)Calquera incumprimento no referente a actuacións ambientais na execución da
obra, subsanación de deficiencias detectadas nos controis de calidade,
modificacións do contrato ou subcontratación.
d)A desobediencia ás ordes dadas polo Director de obra e/ou Coordinador de
seguridade e saúde e reflectidas no correspondente Libro de ordes.
e)A reiterada obstrución polo adxudicatario ao labor inspector do Director de obra,
do coordinador xeral da mesma ou do coordinador de seguridade e saúde.
f)Os incumprimentos das obrigacións de conservación e policía durante o prazo
de garantía
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g)A suspensión temporal non autorizada da execución das obras.
h)A non colocación ou a falta de retirada posterior á finalización das obras, dos
carteis anunciadores das obras nos termos e prazos
i)O incumprimento das normas sobre subcontratación
j)Non notificar as incapacidades ou incompatibilidades que puidesen sobrevir á
empresa ou a algún membro do seu persoal directivo durante a execución do
contrato.
k)A comisión de tres ou máis faltas leves da mesma ou distinta natureza durante
a execución do contrato.
INCUMPRIMENTOS MOI GRAVES. Terán a consideración de incumprimentos
contractuais moi graves, ademais dos cualificados así nas diferentes cláusulas deste
prego, os seguintes:
a)Os incumprimentos dos compromisos concretos ofertados polo adxudicatario en
todas as cuestións que servisen como criterios de valoración das ofertas.
b)A inexistencia das pólizas de seguros esixidas ou a falta de vixencia das
mesmas.
c) Os incumprimentos do contratista en materia de seguridade e saúde na obra
que impliquen evidente risco para a saúde ou integridade física dos traballadores.
d)O incumprimento das normas establecidas para executar modificacións no
contrato.
e)A comisión de tres ou máis faltas graves da mesma ou distinta natureza durante
a execución do contrato.
f)O falseamento de calquera declaración responsable emitida polo adxudicatario
no marco do procedemento de contratación.
25.2.- REGIMEN DE PENALIZACIÓNS E INDEMNIZACIÓNS POR INCUMPRIMENTOS
CONTRACTUAIS.
a)Contía das penalidades:
Os incumprimentos contractuais serán sancionados con multas coercitivas das
contías seguintes:

Incumprimentos contractuais leves: de entre o 0,3% e o 0,7%, do prezo
de adxudicación.

Incumprimentos contractuais graves: de entre o 0,8% e o 1%, do prezo
de adxudicación.

Incumprimentos contractuais moi graves: de 1,1% ao 1,5%, do prezo de
adxudicación.
A demora na execución será penalizada, ademais, cunha multa coercitiva de 0,50.-€ por
cada mil euros do prezo do contrato, por cada día de atraso.
En todos os casos esas porcentaxes aplicaranse sobre o prezo de adxudicación (IVE
excluído) e calcularase a sanción por cada infracción, ou día de incumprimento de
prazos, en función da súa gravidade, reincidencia e prontitude na súa corrección, e sen
prexuízo de instar a resolución do contrato.
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A infracción das condicións para proceder á subcontratación, así como a falta
acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes
situación de emerxencia das que fan urxente a subcontratación, poderá dar lugar,
todo caso, á imposición ao contratista dunha penalidade de até un 50% do importe
subcontrato.

de
da
en
do

b)Indemnizacións:
A imposición de penalizacións será independente da obrigación do concesionario da
indemnización tanto ao Concello como a terceiros dos danos e prexuízos que as
infraccións que os motivan causasen, e do non abono por parte do Concello dos traballos
finalmente non executados.
En caso de incumprimento de prazos, ademais das penalizacións establecidas no
apartado anterior, poderase esixir ao contratista a indemnización ao Concello polos
danos e prexuízos que ocasiona a demora. Esta indemnización considérase pactada
previamente de acordo cos seguintes criterios obxectivos:
A.
Cando se incumpra o prazo total de execución en máis dun 10 %, a
indemnización alcanzará o 5 % do prezo de adxudicación do contrato.
B.
Cando se incumpra o prazo total de execución en máis dun 25%, a
indemnización será do 10% do prezo de adxudicación do Contrato.
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da
Administración.
25.3.- PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DE PENALIDADES
Para a imposición de penalidades instruirase un expediente sumario no que se
concederá ao contratista un prazo de audiencia de dez días naturais para que formule as
alegacións que estime oportunas, e resolverase con carácter executivo pola Alcaldía ou
Concellaría en quen delegue, salvo cando a sanción que se propoña sexa a resolución
do contrato, nese caso corresponderá a súa imposición sempre ao órgano de
contratación, e estarase ao disposto no RXLCAP.
As penalidades impostas serán inmediatamente executivas e faranse efectivas mediante
dedución dos pagos correspondentes que o Concello deba abonar ao contratista. Se xa
non existisen cantidades pendentes de pago, poderanse facer efectivas con execución
da garantía definitiva, e se esta non alcanzase o montante da sanción, poderase
reclamar pola vía administrativa de prema.
25.4.- PRESCRICIÓN DAS INFRACCIÓNS
As infraccións das obrigacións contractuais cometidas pola o adxudicatario prescribirán
nos prazos seguintes, contados a partir da data na que o Concello teña coñecemento da
infracción cometida:
-Leves: aos 12 meses.
-Graves: aos 24 meses.
-Moi graves: aos 36 meses
26.- SUBCONTRATACIÓN
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Para a celebración de subcontratos que poida realizar con terceiros estará sometido
ao cumprimento dos requisitos establecidos nos artigos 227 e 228 do TRLCSP, sen
que en ningún caso poda o contratista subcontratar con persoas inhabilitadas para
contratar de acordo co ordenamento xurídico ou comprendidas nalgún dos supostos
do art. 60 do TRLCSP.
27.- MODIFICACIÓN DO CONTRATO
27.1.- O contrato só poderá modificarse nas condicións e cos requisitos establecidos nos
artigos 105, 106, 210, 219 e 234 do TRLCSP.
27.2.- Non obstante o anterior, poderán levar a cabo modificacións do contrato cando
concorra algunha das circunstancias a que se refire o apartado 1 do artigo 107 do
TRLCSP, a condición de que non alteren as condicións esenciais da licitación e
adxudicación do contrato, debendo limitarse a introducir as variacións estritamente
indispensables para atender a necesidade que as faga necesarias. A estes efectos,
entenderase que a modificación altera as condicións esenciais da licitación e
adxudicación nos supostos contemplados no apartado 3 do citado artigo 107, sen que, en
ningún caso, o seu importe acumulado poida ser igual ou superior, en máis ou en menos,
ao 10 por 100 do prezo de adxudicación do contrato.
27.3.- En todo caso, o órgano de contratación deberá aprobar, previamente á súa
execución, a modificación do contrato, seguindo ao efecto o procedemento establecido
no artigo 211 do TRLCSP. Se a modificación se basease nalgunha das circunstancias
previstas no artigo 107 do TRLCSP, e o proxecto de obras redactouse por un terceiro
alleo ao órgano de contratación en virtude dun contrato de servizos, deberá darse
audiencia ao redactor do proxecto antes da aprobación da modificación do contrato, a fin
de que, en prazo non inferior a tres días hábiles, formule as consideracións que estime
convenientes. (art. 108 TRLCSP)
Aprobada a modificación, ambas as partes deberán subscribir a correspondente addenda
ao contrato inicial, de acordo co disposto no artigo 219.2 do TRLCSP, en relación co
artigo 156 do devandito Texto Refundido
27.4.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións do contrato de obras que se
acorden de conformidade co estipulado na cláusula anterior e nos artigos 105 a 108 e
219 do TRLCSP. En caso de supresión ou redución de unidades de obra, o contratista
non terá dereito a reclamar indemnización algunha.
27.5.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non previstas
no proxecto, ou cuxas características difiran das establecidas no mesmo, os prezos de
aplicación ás mesmas serán fixados pola Administración, previa audiencia do contratista
por un prazo mínimo de tres días. Se este non aceptase os prezos fixados, o órgano de
contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase, ou
executalas directamente.
27.6.- Cando o Director facultativo da obra considere necesaria unha modificación do
proxecto, solicitará do órgano de contratación autorización para iniciar o correspondente
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expediente, que se substanciará con carácter de urxencia, seguíndose ao efecto as
actuacións previstas no artigo 234.3 do TRLCSP.
28.- SUSPENSIÓN DAS OBRAS
Se a Administración acorda a suspensión do contrato ou aquela tiver lugar pola
aplicación do disposto no artigo 216.5 do TRLCSP, levantarase unha acta na que se
consignarán as circunstancias que a motivaron e a situación de feito na execución
daquel. Dita acta deberá ser asinada polo un representante do órgano de contratación,
polo contratista e polo director da obra, debendo anexarse á mesma a medición da obra
executada e os materiais amoreados a pé de obra utilizables exclusivamente na parte ou
partes da obra suspendida.
Acordada a suspensión, a Administración abonará ao contratista os danos e prexuízos
efectivamente sufridos por este.
29.- CUMPRIMENTO DO CONTRATO E RECEPCIÓN DAS OBRAS
O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realizase, de acordo cos
termos do mesmo e a satisfacción da Administración, a totalidade da prestación. En todo
caso, a súa constatación esixirá por parte do Concello de Chantada un acto formal e
positivo de recepción ou conformidade, no que estarán presentes o Director da Obra, o
representante da Administración e o contratista. Devandito acto efectuarase dentro do
mes seguinte á finalización da obra.
O prazo de garantía será de nove meses a contar desde a data da Acta de recepción, a
non ser que o adxudicatario houber ofertado outro maior. Durante o devandito período o
contratista deberá conservar as obras e realizar nelas á súa costa aquelas reparacións
que fosen necesarias e non sexan debidas ao mal uso das mesmas.
30.- RESOLUCIÓN E EXTINCIÓN DO CONTRATO
Ademais de nos supostos de cumprimento, o contrato extinguirase pola súa resolución,
acordada pola concorrencia dalgunha das causas previstas nos artigos 223 e 237 do
TRLCSP dando lugar aos efectos previstos nos artigos 224 e 239 do TRLCSP.
Así mesmo, serán causa de resolución do contrato, dando lugar aos efectos antes
indicados, o incumprimento dos requisitos e réxime establecidos na Lei 32/2006,
reguladora da subcontratación no sector da construción.
31.- CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA E LIQUIDACIÓN
31.1.- Dentro do prazo de tres meses a contar desde a data da acta de recepción, o
órgano de contratación deberá aprobar a certificación final das obras executadas, que
será abonada ao contratista, dentro do a que se refire o artigo 216.4 do TRLCSP, a conta
da liquidación do contrato.
No prazo de quince días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía a que se refire
a cláusula seguinte, o director facultativo da obra redactará, de oficio ou a instancia do
contratista, un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o director
formulará, no prazo dun mes, a proposta de liquidación, que será notificada ao contratista
para que, no prazo de dez días, preste a súa conformidade ou manifeste os reparos que
estime oportunos.
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Dentro do prazo de sesenta días contados a partir da contestación do contratista ou do
transcurso do prazo de dez días de que este dispón para tal fin, o órgano de contratación
deberá aprobar a liquidación e abonar, no seu caso, o saldo resultante da mesma.
31.2.- Se se producise demora no pago do saldo de liquidación, o contratista terá dereito
a percibir o abono dos intereses de demora e a indemnización polos custos de cobro, nos
termos previstos na Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de
loita contra a morosidade nas operacións comerciais.
32.- PRAZO DE GARANTÍA
32.1.- O obxecto do contrato quedará suxeito a un prazo de garantía de NOVE
MESES(sen prexuízo das melloras ao mesmo ofertadas polo adxudicatario), a contar
desde a data de recepción das obras, prazo durante o cal a Administración poderá
comprobar que o traballo realizado axústase ao contratado e ao estipulado no presente
prego.
32.2.- Durante o período de garantía, o contratista estará obrigado a emendar, á súa
costa, todas as deficiencias que se poidan observar no executado, con independencia
das consecuencias que se puidesen derivar das responsabilidades en que houber podido
incorrer, de acordo ao establecido no presente prego e no artigo 235 do TRLCSP.
33. DEVOLUCIÓN OU CANCELACIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA
33.1.- Cumpridas polo contratista as obrigacións derivadas do contrato, se non resultaren
responsabilidades que haxan de exercitarse sobre a garantía definitiva, e transcorrido o
período de garantía, no seu caso, ditarase acordo de devolución ou cancelación daquela.
33.2.- No suposto de recepción parcial non se autorizará a devolución ou cancelación da
parte proporcional da garantía.
33.3.- Transcorrido nove meses (ou no seu caso, o prazo de garantía sinalado polo
contratista na súa oferta) desde a data de terminación do contrato sen que a recepción
formal houbese tido lugar por causas non imputables ao contratista, procederase, sen
máis demora, á devolución ou cancelación das garantías, sempre que non se produciran
as responsabilidades a que se refire o artigo 100 do TRLCSP.
34.- XURISDICIÓN
As cuestións litixiosas xurdidas sobre a interpretación, modificación e resolución do
contrato, e efectos desta, serán resoltas polo órgano de contratación, cuxos acordos
porán fin á vía administrativa, e serán inmediatamente executivos, podendo ser
recorridos potestativamente en reposición ante o mesmo órgano que os ditou, ou ser
impugnado mediante recurso contencioso administrativo, conforme ao disposto na Lei
reguladora da devandita Xurisdición.
Chantada, 19 de setembro de 2016,
O Alcalde,
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Manuel Lorenzo Varela Rodríguez
ANEXO I
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D........................................................................................................................................
............................................., con D.N.I. nº ....................................., maior de idade, con
domicilio en ................................................................................., decatado do prego de
cláusulas administrativas particulares que ha de rexer a contratación de
......................................................., e aceptando integramente o seu contido, en nome
......................... ............................................ (propio ou da/s persoa/s ou entidade/é
que representa especificando neste último caso as súas circunstancias),
comprométese a executar o contrato de referencia con arranxo aos seguintes criterios
segundo a cláusula 13ª das do prego de cláusulas administrativas particulares. Prezo: .......…. euros; (..%) IVE:…....euros; Total.................euros (IVE
engadido).


Ampliación do prazo de garantía en………..meses.



Redución do prazo de execución da obra en……..días.



E a realización das seguintes melloras sen custo para o concello.-

Lugar, data e firma do licitador/a

ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
Don..................., con DNI n.º............, actuando en nome propio (ou en nome e
representación da empresa ........................., segundo poder bastante vixente ao día da
data), DECLARA de forma responsable ante o Concello de Chantada:
PRIMEIRO:
- Que a empresa, ................. , con CIF Nº. ................, con domicilio social en
...........................,foi constituída mediante escritura pública ante o Notario .............. en
..................... o día ................., con número de protocolo .................
- Que D/Dª......................, con D.N.I. nº........................ en representación da
empresa........., con poder bastante outorgado por escritura de apoderamento ante o
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Notario ............... en ........... o día .......... con número de protocolo ....... . ten poder
bastante para representar á empresa en materia de contratación pública.
SEGUNDO: Que a empresa cumpre cos requisitos da cláusula 7ª para xustificar a
solvencia económica, financeira e técnica.
TERCEIRO: Que nin o asinante da declaración, nin a persoa física ou xurídica á que
represento nin ningún dos seus administradores ou representantes, áchanse incursos
en suposto algún dos referidos no artigo 60 do Real Decreto lexislativo 3/2011, de 14
de novembro, polo que se aproba o texto refundido de contratos do sector público; que
non forma parte dos órganos de goberno ou administración da mesma ningún alto
cargo aos que se refire a lei 5/2006, de 10 de abril, de regulación dos conflitos de
intereses dos membros do goberno da nación e dos altos cargos da administración
xeral do estado; que non está afectado o réxime de incompatibilidades establecido
pola Lei 53/84, de 26 de decembro, nin ostenta ningún dos cargos electivos regulados
na Lei Orgánica 5/85, de 19 de xuño, de réxime electoral xeneral. Así mesmo, o que
subscribe fai extensiva a presente declaración ao seu cónxuxe ou, na súa caso, a
persoa vinculada con análoga relación de convivencia afectiva, así como aos
descendentes menores de idade das persoas antes referidas.
CUARTO: Que a citada empresa atópase, nestes momentos, ao corrente no
cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa Seguridade Social impostas polas
disposicións vixentes, nos termos en que estas se definen nos artigos 13 e 14 do Real
Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da lei
de Contratos das Administracións Públicas, e non ten débedas tributarias pendentes
de pago co Concello de Chantada nos termos previstos no artigo 13.1.d) do Real
Decreto citado anteriormente.
QUINTO: A declaración a que se refire o parágrafo anterior faise sen prexuízo da
obrigación de xustificar documentalmente ditas circunstancias, no suposto de resultar
proposto para a adxudicación do contrato. Esta xustificación deberá realizarse no
prazo de dez días hábiles a contar do requirimento que ao efecto realizará o Órgano
de Contratación.
SEXTA: Autorízase expresamente ao Concello de Chantada, para que, se procede,
expídase e incorpore ao expediente a pertinente certificación acreditativa da situación
tributaria da empresa coa mesma.
E para que conste e forneza efectos no expediente ao que se refire a proposición á
que se incorpora esta declaración responsable, asino a presente en ......... a ........ de
............. de ..............

