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GONZALEZ FORMOSO VALENTIN
Data e hora: 08/06/2018 12:55
Presidente de la Diputación de A Coruña

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA O MODELO DE FICHA DE EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN E A DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR AOS EXPEDIENTES PARA A SÚA
TRAMITACIÓN.

Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial de A Coruña,
ANTECEDENTES:
A aprobación da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se
transpoñen ao ordenamiento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello
2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, que entrou en vigor o 09/03/2018 trae consigo
unha serie de novedades derivadas dos obxectivos que inspiran a regulación contenida na Ley, que
son, en primer lugar, lograr unha maior transparencia na contratación pública, e en segundo lugar o
de conseguir unha mellor relación calidade-prezo.
A obriga de transparencia implica a esixencia de publicación no perfil do contratante dun conxunto
de documentación, entre a que se atopa a memorias xustificativas da necesidade do contrato,
informes de insuficiencia de medios, resolución de aprobación dos pregos, xustificación de non
división en lotes, que supón unha novedade respecto a lexislación anterior.
Así mesmo, a lei obriga a xustificar o presuposto base de licitación, con indicación dos custos
directos, indirectos e custos salariais, no seu caso.
A esto se une a esixencia da tramitación electrónica dos procedementos, o que nesta Deputación se
realiza a través da Plataforma de Contratación do Sector Público, e que tamén supón a implantación
de novedades respecto a regulación anterior.
En base aos antecedentes expostos, o Servizo de Patrimonio e Contratación elaborou unha ficha de
expediente de contratación coa finalidade de unificar criterios, sistematizar a documentación a
presentar e establecer un guión ou documento-guía ás unidades xestoras para tramitar os
expedientes de contratación conforme a nova Lei, para cumprir con legalidade, eficacia e eficiencia,
os principios da Lei 9/2017.
Unha vez notificado este documento aos distintos servizos desta Deputación para que efectuasen
as suxestións e achegas oportunas,
RESOLVO:
Aprobar o modelo de ficha de expediente de contratación que se transcribe a continuación, que
deberá ser utilizado polas Unidades Xestoras de expedientes de contratación para remitir os
mesmos ao Servizo de Patrimonio e Contratación:

MODELO DE FICHA DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.
EXPTE Nº …………………..

I.DATOS DE CARÁCTER XERAL .
AMBITO SUBXECTIVO , E TERRITORIAL.

1.1. DATOS DA ENTIDADE CONTRATANTE : DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA..
1.2. CARACTERISTICAS : A Deputación provincial da Coruña é unha Entidade do Sector
Publico.(art 3.1,a, LCSP), é Administración Pública e Entidade Local de carácter territorial ( art
3,2,a) e ten a consideración de Poder Adxudicador ( art 3.3,a LCSP.).
1.3. CIF : P-1500000-C.
1.4. CODIGO NUTS: ES111
1.5. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA E Nº TELEFONO da DEPUTACIÓN : DATOS A CUBRIR POLO
SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
1.6 .ORGANO DE CONTRATACIÓN ( Disp. Adicional 2ª LCSP ): DATOS A CUBRIR POLO
SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACIÓN .1
1.7.-SERVIZO, CENTRO OU UNIDADE PROPONENTE:
1.8. UNIDADE ADMINISTRATIVA DE TRAMITACIÓN : Servizo de Patrimonio e Contratación
1.9. ÁMBITO TERRITORIAL : Indicar si afecta a toda a provincia ou a determinados Municipios.
1.10. PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN : A Deputación está adherida á Plataforma de
Contratación do Sector público ( art 63 e 347, Disp. Adicional 15, 16, 17 e 18. LCSP)
II. DATOS DO CONTRATO :
2.1- DENOMINACIÓN DO CONTRATO:
2.1.1 TIPO DE CONTRATO 2 : DATOS A CUBRIR POLO SERVIZO DE PATRIMONIO E
CONTRATACIÓN .

2.1.2. REGÍMEN XURÍDICO : DATOS A CUBRIR POLO SERVIZO DE PATRIMONIO E
CONTRATACIÓN .3

1

Presidente, Pleno, Xunta de goberno, Xunta de Contratación.

2

( OBRAS, CONCESIÓN DE OBRA, SUBMINISTRACIÓN, CONCESIÓN DE SERVIZOS, , SERVIZOS )

3

CONTRATO ADMINISTRATIVO ( ART 25); CONTRATO PRIVADO (ART 26 )

2

2.1.3. CONTRATO ONEROSO :4 DATOS A CUBRIR POLO SERVIZO DE PATRIMONIO E
CONTRATACIÓN .

2.1.4. REGULACION HARMONIZADA ( ART 19-23 ): DATOS A CUBRIR POLO SERVIZO DE
PATRIMONIO E CONTRATACIÓN .
o

NON SUXEITO

o

SUXEITO

2.1.5. SUXEITO Ao RECURSO ESPECIAL en materia de contratación ( art 44 )5 :
DATOS A CUBRIR POLO SERVIZO DE PATRIMONIO E CONTRATACIÓN .
o

NON SUXEITO

o

SUXEITO

2.2. FORMA DE TRAMITACIÓN :
2. 2.A.ORDINARIA
2.2.B.- URXENTE ( ART 119 LCSP) . Neste caso deberá motivarse a URXENCIA:
(xustificala)

2.3.A.-ORZAMENTO BASE DE LICITACION ( ART 100) : 6.
desagregación :
PTO SEN IVE :
IVE
PTO CON IVE : 7
4

Art 2.2. Entenderase que un contrato ten carácter oneroso nos casos en que o contratista
obteña algún tipo de beneficio económico, xa sexa de forma directa ou indirecta.
5
a) Contratos de obras cuxo valor estimado sexa superior a tres millóns de euros, e de subministración e
servizos, que teña un valor estimado superior a cen mil euros. b) Acordos marco e sistemas dinámicos
de adquisición que teñan por obxecto a celebración dalgún dos contratos tipificados na letra anterior,
así como os contratos baseados en calquera deles. c) Concesións de obras ou de servizos cuxo valor
estimado supere o tres millóns de euros.
6
entenderase o límite máximo de gasto que en virtude do contrato pode comprometer o órgano de
contratación, incluído o Imposto sobre o Valor Engadido, salvo disposición en contrario
7
Na documentación adxunta ( anexo 3 ) xustificaranse : 3.1.CUSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS:os custos
directos e Indirectos e outros eventuais gastos calculados para a súa determinación:
3.2. CUSTOS DE SALARIOS: Nos contratos en que o custo dos salarios das persoas empregadas para a súa
execución formen parte do prezo total do contrato, a presuposto base de licitación indicará de forma
desagregada e con desagregación de xénero e categoría profesional os custos salariais estimados a partir
do convenio laboral de referencia.

3

2.3.B.LOTES : DENOMINACION E ORZAMENTO DE CADA LOTE :
LOTE Nº

DENOMINACION

PTO CON IVE

2.4.VALOR ESTIMADO ( art 101, 116.4,d) :
2.4.B LOTES . VALOR ESTIMADO 8
LOTE Nº

DENOMINACION

VALOR ESTIMADO

TOTAL
2.4.C . LIMITACION DA CONCORRENCIA A DETERMINADOS LOTES ( ART 99.4LCSP.)
2.4.C.1 NON HAI LIMITACIÓN.
2.4.C.2. SI HAI LIMITACIÓN. Nº MAXIMO DE LOTES A que PODEN CONCORRER……..
2.4.D. LIMITACION DA ADXUDICACIÓN DE LOTES .( ART 99.4LCSP )
2.4.D.1. NON HAI LIMITACIÓN
2.4.D.2. SÍ HAI LIMITACIÓN . CRITERIOS OBXECTIVOS PARA ASIGNAR OS LOTES
EN CASO DE LIMITACIÓN:
2.4.E. POSIBILIDADE DE OFERTAS INTEGRADORAS( ART 99.5 LCSP ) 9 :
2.4.E.1 NON SE ADMITEN
2.4.E.2. ADMÍTENSE.
combinación ou combinacións que se admiten :
a solvencia e capacidade esixida en cada unha das combinacións:

8

ART 101.12. Cando a realización dunha obra, a contratación duns servizos ou a obtención dunhas
subministracións destinadas a usos idénticos ou similares poida dar lugar á adxudicación simultánea de
contratos por lotes separados, deberase ter en conta o valor global estimado da totalidade dos estes
lotes
9
ART 99.5 a)LCSP. “ Que esta posibilidade se establecín no prego que rexa o contrato e se
recolla no anuncio de licitación. Dita previsión deberá concretar a combinación ou combinacións que se
admitirá, no seu caso, así como a solvencia e capacidade esixida en cada unha delas. b) Que se trate de
supostos en que existan varios criterios de adxudicación. c) Que previamente leve a cabo unha
avaliación comparativa para determinar si as ofertas presentadas por un licitador concreto para unha
combinación particular de lotes cumpriría mellor, en conxunto, os criterios de adxudicación establecidos
no prego con respecto a estes lotes, que as ofertas presentadas para os lotes separados de que se trate,
considerados illadamente. d) Que os empresarios acrediten a solvencia económica, financeira e técnica
correspondente, ou, no seu caso, a clasificación, ao conxunto de lotes polos que licite.”
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2.5. ORZAMENTO MÁXIMO.10:
2.6. CLASIFICACIÓN CODIGO CPV:
CLASIFICACION CPV.
CODIGO

OBSERVACIÓNS

CLASIFICACION CPV LOTES.
LOTE Nº

DENOMINACION

CODIGO CPV

2.7.-PRAZO DE EXECUCIÓN ( ART 29) :
2.7.1. PRAZO TOTAL .( SEN PRORROGAS ) EN DIAS NATURAIS , MESES OU ANOS:
2.7.2. EXISTENCIA DE PRAZOS PARCIAIS : Indicalo
2.8.POSIBILIDADE DE PRÓRROGA . DURACIÓN de prorrógaa ou prorrogas:
2.9.A. APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN CONTRATO NON DIVIDIDO EN LOTES:
2.9.A.1.GASTO ANUAL
2.9.A.2.-GASTO PLURIANUAL
ANUALIDADE

IMPORTE

APLICACION

2.9.B. APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN CONTRATO DIVIDIDO EN LOTES.

10

En supostos disp. Adic 33ª :”Nos contratos de subministracións e de servizos que tramiten as
Administracións Públicas e demais entidades do sector público con orzamento limitativo, nos cales o
empresario se obrigue a entregar unha pluralidade de bens ou a executar o servizo de forma sucesiva
e por prezo unitario, sen que o número total de entregas ou prestacións incluídas no obxecto do
contrato defínase con exactitude ao tempo de celebrar leste, por estar subordinadas as mesmas a
as necesidades da Administración, deberá aprobarse un orzamento máximo”

5

2.9.B.1. LOTES. APLICACIÓN ORZAMENTARIA.GASTO ANUAL
LOTE Nº

APLICACIÓN
ORZAMENTARIA

DENOMINACION

2.9.B.2. LOTES .GASTO PLURIANUAL
ANUALIDADE

LOTE

IMPORTE

APLICACION

2.9.C. PROPOSTA DE EXPEDIENTE ANTICIPADO DE GASTO( ART 117.2) :11
2.10: PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN QUE SE PROPÓN ( ART 138):
PROCEDEMENTO

ABERTO (art 156-158 LCSP )
ABERTO SIMPLIFICADO (art
159 LCSP)12
ABERTO SIMPLIFICADISIMO
(art 159.6. LCSP)13
RESTRINXIDO (art 160-165
LCSP)
DIALOGO COMPETITIVO (art
172-176 LCSP)

INDICAR O
PROCEDEMENTO
PROPOSTO

OBSERVACIÓNS

MOTIVAR LESTE
PROCEDEMENTO

11

ART 117.2. Os expedientes de contratación poderán ultimarse mesmo coa adxudicación e
formalización do correspondente contrato, aínda cando a súa execución, xa se realice nunha ou en
varias anualidades, deba iniciarse no exercicio seguinte. Para estes efectos poderán comprometerse
créditos coas limitacións que se determinen nas normas orzamentarias das distintas Administracións
Públicas suxeitas a esta Lei.
12
Que entre os criterios de adxudicación previstos no prego non haxa ningún avaliable mediante
xuízo de valor ou, de habelos, o seu ponderación non supere o vinte e cinco por cento do total, salvo
no caso de que o contrato teña por obxecto prestacións de carácter intelectual, como os servizos de
enxeñería e arquitectura, en que a súa ponderación non poderá superar o corenta e cinco por cento
do total.
13
A oferta entregarase nun único sobre ou arquivo electrónico e avaliarase, en todo caso, con
arranxo a criterios de adxudicación cuantificables mediante a mera aplicación de fórmulas
establecidas nos pregos.

6

NEGOCIACION CON
LICITACION (art. 167e 169
LCSP)
NEGOCIADO SEN
PUBLICIDADE (art 168
LCSP)

ASOCIACION PARA A
INNOVACIÓN (art 177-182
LCSP)

MOTIVAR ESTE
PROCEDEMENTO
SUPOSTOS ART 167 E 169
LCSP
MOTIVAR ESTE
PROCEDEMENTO E A
IMPOSIBILIDADE DE
PROMOVER A
CONCORRENCIA Ou
SUPOSTOS ART 168 LCSP
MOTIVAR ESTE
PROCEDEMENTO

2.11. ADMISIÓN DE VARIANTES ( art.142)
2.11.A.-Non se admiten variantes
2.11.B. ADMÍTENSE VARIANTES :
2.11.B.1. Nº VARIANTES ADMISIBLES………..
2.11.B.2.FUNCIONALIDADES SOBRE As QUE VERSARÁN.
Requisitos mínimos, modalidades, e características das mesmas, así
como a súa necesaria vinculación co obxecto do contrato:
2.12. MOSTRAS .( Como criterio de solvencia ou de adxudicación , indicalo )
2.12.A. NON SE ADMITEN MOSTRAS
2.12.B. ADMÍTENSE MOSTRAS
2.12.B.1. CARACTERÍSTICAS DAS MOSTRAS.FORMA DE ENTREGA..
2.12.B.2. RETIRADA DAS MOSTRAS.
2.13. DEMOSTRACIÓN Ou PRESENTACIÓN PERSOAL Ou POR MEDIOS AUDIOVISUAIS DE
EXPLICACIÓN DAS OFERTAS:POSIBILIDADE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSTAS ANTE O
COMITÉ DE EXPERTOS.
2.13.1. NON HAI DEMOSTRACIÓN
2.13.2 HAI DEMOSTRACIÓN. INDICACIÓN DAS CARACTERISTICAS DA DEMOSTRACIÓN (
Aspectos sobre os que versará,prazos estimativos de realización, SELECCIÓN DA ORDE DE
ACTUACÓN MEDIANTE SORTEO, duración da presentación, imposibilidade de modificar a
oferta presentada, etc.), garantindo a igualdade e transparencia.
2.14. REVISIÓN DE PREZOS( art 114 LCSP ).
2.14.A . NON PROCEDE A REVISIÓN DE PREZOS
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2.14.B. PROCEDE A REVISIÓN DE PREZOS (revisión periódica e predeterminada)14
2.14.B.1 FORMULA:
2.15. INDICAR SI PROPONSE UN CONTRATO RESERVADO :
2.15.1.A- A Centros Especiais de Emprego de iniciativa social e a empresas de inserción15
2.15.1.B- Reserva de certos contratos de servizos sociais, culturais e de saúde a
determinadas organizacións.16
ÁMBITO.
2.15.2.A.-TODO O CONTRATO RESERVADO. 17INDICAR SUPOSTO.
2.15.2.B- RESERVADOS só DETERMINADOS LOTES .INDICALOS
2.15.3. CONTRATO NON RESERVADO.
2.16. CODIGO DIR :


Órgano Xestor



Oficina Contable



Unidade Tramitadora



UNIDADE PROPONENTE

II.DOCUMENTOS A ACHEGAR .ANEXOS
1.-MEMORIA XUSTIFICATIVA DA NECESIDADE DO CONTRATO (art. 28; 63.3; 116.4, e)
2.- INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS , NO CASO DE CONTRATOS DE SERVIZOS( art
116.4,f; 63.3,a;)
3.-XUSTIFICACIÓN DA PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN : CALCULO DE CUSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS E CUSTOS SALARIAIS ( art 100)
4.- JUSTIFICACION DA NON DIVISIÓN EN LOTES ( art 99; 116.4, g) 18 Si o contrato divídese en
lotes non hai que xustificalo.
5.-REQUISITOS DE SOLVENCIA ( art 87:92; 116.4, c):
14

ART 114.5. LCSP.Salvo nos contratos de subministración de enerxía, cando cumpra, a revisión
periódica e predeterminada de prezos nos contratos do sector público terá lugar, nos termos
establecidos neste Capítulo, cando o contrato se executase, polo menos, no 20 por cento do seu
importe e transcorresen dous anos desde a súa formalización. En consecuencia, o primeiro 20 por cento
executado e os dous primeiros anos transcorridos desde a formalización quedarán excluídos da
revisión.
15
disposición adicional cuarta e anexo VIN.
16
Disposición adicional cuadraxésima oitava.
17
( CENTROS DE EMPREGO DE INICIATIVA SOCIAL E EMPRESAS DE INSERCIÓN , Ou RESERVA DE
CONTRATOS de servizos sociais, culturais e de saúde a determinadas organizacións.)
18

ART 116.4.G;

8

5.1.REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA que se propoñen ( ART 87)
5.2-REQUISITOS DE SOLVENCIA TÉCNICA QUE SE PROPOÑEN ( art 88 a 91, en función do
tipo de contrato )19
6. CLASIFICACIÓN :
6.A .-ESIXIBLE ( ART 77 a 83;116.4.B)20.
GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORIA

6.B.COMO MEDIO PARA ACREDITAR A SOLVENCIA.
nos de valor estimado inferior, en obras 21. e en servizos22.
GRUPO

SUBGRUPO

CATEGORIA

19

Solvencia técnica en obras ( art 88);en subministracións (art 89);en servizos ( art 90);en restantes
contratos ( art 91)
20
Contratos de obras valor estimado igual ou superior a 500.000 €
21
Art 71.1, a ,parágrafo 2.:”Para os contratos de obras cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros a
clasificación do empresario no grupo ou subgrupo que en función do obxecto do contrato corresponda,
e que será recolleito nos pregos do contrato, acreditará a súa solvencia económica e financeira e
solvencia técnica para contratar.”
22
Para os contratos de servizos non será esixible a clasificación do empresario. No anuncio de
licitación ou na invitación a participar no procedemento e nos pregos do contrato estableceranse os
criterios e requisitos mínimos de solvencia económica e financeira e de solvencia técnica ou profesional
tanto nos termos establecidos nos artigos 87 e 90 da Lei como en termos de grupo ou subgrupo de
clasificación e de categoría mínima esixible, sempre que o obxecto do contrato estea incluído no ámbito
de clasificación dalgún dos grupos ou subgrupos de clasificación vixentes, atendendo para iso ao código
CPV do contrato, segundo o Vocabulario común de contratos públicos aprobado por Regulamento (CE)
2195/2002, do Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de novembro de 2002. En tales casos, o
empresario poderá acreditar a súa solvencia indistintamente mediante a súa clasificación no grupo ou
subgrupo de clasificación e categoría de clasificación correspondentes ao contrato ou ben
acreditando o cumprimento dos requisitos específicos de solvencia esixidos no anuncio de licitación
ou na invitación a participar no procedemento e detallados nos pregos do contrato. Si os pregos non
concretasen os requisitos de solvencia económica e financeira ou os requisitos de solvencia técnica ou
profesional, a acreditación da solvencia efectuarase conforme os criterios, requisitos e medios
recolleitos no segundo inciso do apartado 3 do artigo 87, que terán carácter supletorio do que respecto
diso dos mesmos sexa omitido ou non concretado nos pregos.

9

7. OUTROS REQUISITOS DE CUALIFICACIONES
AUTORIZACIÓNS QUE SE ESIXAN23:

HABILITACIÓNS

PROFESIONAIS

Ou

8.-DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS LICITADORES REFERIDA A CRITERIOS NON
DETERMINABLES MEDIANTE FÓRMULAS, É DICIR MEDIANTE XUÍZOS DE VALOR :
(Indicar si entre estes criterios inclúense ou aplican criterios sociais ou ambientais vinculados ao
obxecto do contrato) :
DENOMINACIÓN

DOCUMENTACION A
PRESENTAR

OBSERVACIÓNS

8.B DOCUMENTACION ESPECIFICA NO SUPOSTO DE PROCEDEMENTO RESTRINXIDO ,
REQUISITOS DAS SOLICITUDES DE PARTICIPACION E CRITERIOS DE SOLVENCIA E DE
SELECCIÓN NA FASE DE ADMISIÓN PREVIA Ou SELECCIÓN DE CANDIDATOS ( ART 160
E 162):
8.C. DOCUMENTACIÓN ESPECIFICA NO CASO DE DIALOGO COMPETITIVO, LICITACIÓN
CON NEGOCIACIÓN, NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE Ou ASOCIACIÓN PARA A
INNOVACIÓN :
9.- PUNTUACIÓN MINIMA ESIXIBLE , NA FASE DE CRITERIOS NON VALORABLES MEDIANTE
FORMULAS Ou DE FORMA AUTÓMATICA PARA PASAR Á SEGUNDA FASE, NO SEU CASO24 :
PUNTUACION .
EXIGIBILIDAD
ESIXIBLE
NON ESIXIBLE

PUNTUACION MINIMA

10.- Documentación a presentar referida a CRITERIOS DETERMINABLES MEDIANTE
FÓRMULAS OU DE FORMA AUTOMÁTICA.
DENOMINACIÓN DO
CRITERIO

DOCUMENTACION A
PRESENTAR

OBSERVACIÓNS

1.-OFERTA ECONOMICA

INCLUÍR EN MODELO DE
OFERTA DO PREGO

Detallar no seu caso,
prezos unitarios e totais

2.-

23

Art 65.2. Os contratistas deberán contar, así mesmo, coa habilitación empresarial ou profesional que,
no seu caso, sexa esixible para a realización das prestacións que constitúan o obxecto do contrato.
24
ART. 146.3 . “No caso de que o procedemento de adxudicación articúlese en varias fases, se indicará
igualmente en cales delas se irán aplicando os distintos criterios, establecendo un limiar mínimo do 50 por
cento da puntuación no conxunto dos criterios cualitativos para continuar no proceso selectivo.”

1
0

3.4.-

11.-PROPOSTA DE PUNTUACIÓN DOS CRITERIOS DE VALORACIÓN , ( art 146, 147, 148) :
11.A .1.-PUNTUACIÓN de CRITERIOS DETERMINABLES MEDIANTE XUÍZO DE VALOR:
DENOMINACIÓN DO
CRITERIO ( Propor os que se
consideren mais adecuados
ao tipo e natureza de
contrato ).
SUBCRITERIOS, no seu caso .

PUNTUACION

XUSTIFICACIÓN DE QUE E
COMO SE VAI A VALORAR
, EXPOSTA DE FORMA
CLARA , MOTIVADA E
COMPLETA

1.º A calidade, incluído o
valor técnico, as
características estéticas e
funcionais, a accesibilidade,
o deseño universal ou
deseño para todas as acodes
usuarias, as características
sociais, ambientais e
innovadoras, e a
comercialización e as súas
condicións; 25
2.º A organización,
cualificación e experiencia
do persoal adscrito ao
contrato que vaia a
25

As características ambientais poderán referirse, entre outras, á redución do nivel de emisión de gases
de efecto invernadoiro; ao emprego de medidas de aforro e eficiencia enerxética e á utilización de
enerxía procedentes de fontes renovables durante a execución do contrato; e ao mantemento ou
mellora dos recursos naturais que poidan verse afectados pola execución do contrato. As características
sociais do contrato referiranse, entre outras, ás seguintes finalidades: ao fomento da integración social
de persoas con discapacidade, persoas desfavorecidas ou membros de grupos vulnerables entre as
persoas asignadas á execución do contrato e, en xeral, a inserción sociolaboral de persoas con
discapacidade ou en situación ou risco de exclusión social; a subcontratación con Centros Especiais de
Emprego ou Empresas de Inserción; os plans de igualdade de xénero que se apliquen na execución do
contrato e, en xeral, a igualdade entre mulleres e homes; o fomento da contratación feminina; a
conciliación da vida laboral, persoal e familiar; a mellora das condicións laborais e salariais; a
estabilidade no emprego; a contratación dun maior número de persoas para a execución do contrato; a
formación e a protección da saúde e a seguridade no traballo; a aplicación de criterios éticos e de
responsabilidade social á prestación contractual; ou os criterios referidos á subministración ou á
utilización de produtos baseados nun comercio equitativo durante a execución do contrato..
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executar o mesmo, a
condición de que a calidade
deste persoal poida afectar
de maneira significativa á
súa mellor execución
3.º O servizo posventa e a
asistencia técnica e
condicións de entrega tales
como a data en que esta
última debe producirse, o
proceso de entrega, o prazo
de entrega ou execución e os
compromisos relativos a
recambios e seguridade da
subministración.
MELLORAS

En todo caso, nos supostos
en que a súa valoración se
efectúe de conformidade co
establecido no apartado
segundo, letra a) do artigo
seguinte, (art,146) non
poderá asignárselle unha
valoración superior ao 2,5
por cento. Enténdese por
melloras, para estes efectos,
as prestacións adicionais ás
que figuraban definidas no
proxecto e no prego de
prescricións técnicas, sen
que aquelas poidan alterar a
natureza das estas
prestacións, nin do obxecto
do contrato. As melloras
propostas polo
adxudicatario pasarán a
formar parte do contrato e
non poderán ser obxecto de
modificación

Art 145.7. No caso de que se
establezan as melloras como
criterio de adxudicación,
estas deberán estar
suficientemente
especificadas. Considerarase
que se cumpre esta
esixencia cando se fixen, de
maneira ponderado, con
concreción: os requisitos,
límites, modalidades e
características das mesmas,
así como a súa necesaria
vinculación co obxecto do
contrato.

Puntuación:
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11.A.2. Criterios de adxudicación aplicables aos contratos de concesión de servizos do
anexo IV e aos contratos de servizos de carácter social, sanitario ou educativo do anexo
IV.26
… ao establecer os criterios de adxudicación dos contratos a que refírese esta
disposición adicional, o órgano de contratación poderá referilos a aspectos tales como:
-

a experiencia do persoal adscrito ao contrato na prestación de servizos
dirixidos a sectores especialmente desfavorecidos ou na prestación de servizos
de similar natureza nos termos establecidos no artigo 145;

-

a reinversión dos beneficios obtidos na mellora dos servizos que presta;

-

establecemento de mecanismos de participación dos usuarios e de
información e orientación dos mesmos.

11.B- PUNTUACION DE CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS Ou DE
FORMA AUTOMÁTICA.
DENOMINACIÓN DO
CRITERIO Indicar. A
maneira de exemplo, e
sempre que sexan
determinables mediante
fórmulas:
PREZO

PUNTUACION

JUSTIFICACION E
EXPLICACION DE
FORMÚLAA E A súa
APLICACIÓN

RENDIBILIDADE
CUSTO CICLO DE VIDA27
CUSTO MANTEMENTO
ANUAL
Maior prazo de garantía.
Maior nº de persoal sobre o
mínimo establecido,
detallando horas de
disponiblidad
Redución de prazo .

26

Disposición adicional cuadraxésima sétima
Art 148. 2.LCSP O cálculo de custo do ciclo de vida incluirá, segundo o caso, a totalidade ou unha parte de
os custos seguintes en que se incorrín ao longo do ciclo de vida de un produto, un servizo ou unha
obra: a) Os custos sufragados polo órgano de contratación ou por outros usuarios, tales como: 1.º Os
custos relativos á adquisición. 2.º Os custos de utilización, como o consumo de enerxía e outros recursos.
3.º Os custos de mantemento. 4.º Os custos de final de vida, como os custos de recollida e reciclado. b)
os custos imputados a externalidades ambientais vinculadas ao produto, servizo ou obra durante o seu
ciclo de vida, a condición de que o seu valor monetario poida determinarse e verificarse; estes custos
poderán incluír o custo das emisións de gases de efecto invernadoiro e doutras emisións contaminantes,
así como outros custos de mitigación do cambio climático.
27
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indicando si incorpóranse criterios sociais e ambientais , nese caso xustificarase que están
vinculados ao obxecto do contrato( art 116.4,c)
12. INCLUSIÓN DE CRITERIOS PARA APRECIAR OFERTAS ANORMALMENTE BAIXAS28 ( art
149 LCSP ) :
13. CRITERIOS DE DESEMPATE ( ART 147 LCSP ):
criterio
a) Proposicións presentadas por aquelas
empresas que, ao vencemento do prazo de
presentación de ofertas, teñan no seu
persoal unha porcentaxe de traballadores
con discapacidade superior ao que lles
impoña a
normativa. 29
b) Proposicións de empresas de inserción
reguladas na Lei 44/2007, do 13 de
decembro, para a regulación do réxime das
empresas de inserción, que cumpran cos
requisitos establecidos en dita
normativa para ter esta consideración
c) Na adxudicación dos contratos relativos
a prestacións de carácter social ou
asistencial, as proposicións presentadas
por entidades sen ánimo de lucro, con
personalidade xurídica, sempre que a súa
finalidade ou actividade teña relación
directa co obxecto do contrato, segundo
resulte dos seus respectivos estatutos ou
regras fundacionais e figuren inscritas no
correspondente rexistro oficial.
d) As ofertas de entidades recoñecidas
como Organizacións de Comercio Xusto
para a adxudicación dos contratos que
teñan como obxecto produtos nos que
exista alternativa de Comercio Xusto.
e) Proposicións presentadas polas
empresas que, ao vencemento do prazo de
presentación de ofertas, inclúan medidas
de carácter social e laboral que favorezan a
igualdade de oportunidades entre mulleres
e homes

Nº Orde de prelación en desempate

28

Así se establece que os órganos de contratación rexeitarán ofértalas si comproban que son anormalmente
baixas porque non cumpran as obrigacións aplicables en materia ambiental, social ou laboral.( Preambulo )
29
Neste suposto, si varias empresas licitadoras das que houberen empatado canto á
proposición máis vantaxosa acreditan ter relación laboral con persoas con discapacidade nunha
porcentaxe superior ao que lles impoña a normativa, terá preferencia na adxudicación do contrato o
licitador que dispoña da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal
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14. MEDIOS PERSOAIS30 E/Ou MATERIAIS MÍNIMOS QUE SE ESIXEN Aos LICITADORES PARA
A EXECUCIÓN DO CONTRATO :31
MEDIO

DESCRIPCION

Observacións.INDICAR SI
TEN CARÁCTER DE
OBLIGACION ESENCIAL DO
ART 211.LCSP

15. PROPOSTA DE INCLUSIÓN DE POLO MENOS UNHA CONDICIÓN DE EXECUCIÓN DE
CARÁCTER SOCIAL Ou AMBIENTAL. ÉTICO .vinculada ao obxecto do contrato. ( art
202;116.4,c):
Indicar o criterio:
Criterio social
facer efectivos os dereitos recoñecidos na
Convención das Nacións Unidas sobre os
dereitos das persoas con discapacidade
contratar un número de persoas con
discapacidade superior ao que esixe a
lexislación
nacional;
promover o emprego de persoas con especiais
dificultades de inserción no mercado laboral, en
particular das persoas con discapacidade ou en
situación ou risco de exclusión social a través de
Empresas de Inserción.
eliminar as desigualdades entre o home e a
muller no este mercado, favorecendo a
aplicación de medidas que fomenten a
igualdade
entre mulleres e homes no traballo;

condicións

30

Indicar nos medios persoais a titulación , grao de dedicación ( a xornada completa, ou parcial , nº
determinado de horas de dedicación diaria, semanal, mensual,etc)
31
Art 76. 2.LCSP. Os órganos de contratación poderán esixir aos candidatos ou licitadores, facéndoo
constar nos pregos, que ademais de acreditar a súa solvencia ou, no seu caso, clasificación,
comprométanse a dedicar ou adscribir á execución do contrato os medios persoais ou materiais suficientes
para iso. Estes compromisos integraranse no contrato, debendo os pregos ou o documento contractual,
atribuírlles o carácter de obrigacións esenciais para os efectos previstos no artigo 211, ou establecer
penalidades, conforme ao sinalado no artigo 192.2 para o caso de que se incumpran polo adxudicatario
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favorecer a maior participación da muller no
mercado laboral e a conciliación do traballo e a
vida familiar
combater o paro, en particular o xuvenil, o que
afecta as mulleres e o de longa duración
garantir a seguridade e a protección da saúde no
lugar de traballo e o cumprimento dos convenios
colectivos sectoriais e territoriais
aplicables;
medidas para previr a sinistralidade laboral;
outras finalidades que se establezan con
referencia á estratexia coordinada para o
emprego, definida no artigo 145 do Tratado de
Funcionamento
da Unión Europea
ou garantir o respecto aos dereitos laborais básicos
ao longo da cadea de produción mediante a
esixencia do cumprimento das Convencións
fundamentais da Organización Internacional do
Traballo, incluídas aquelas consideracións que
busquen favorecer aos pequenos produtores de
países en desenvolvemento, cos que se manteñen
relacións comerciais que lles son favorables tales
como o pago dun prezo mínimo e unha curmá aos
produtores ou unha maior
transparencia e trazabilidade de toda a cadea
comercial.

Criterio mediambiental, que persigan:

Condicións

a redución das emisións de gases de efecto
invernadoiro,
o mantemento ou mellora dos valores
ambientais que poidan verse afectados pola
execución do contrato
unha xestión máis sustentable da auga;
o fomento do uso das enerxías renovables
A promoción da reciclaxe de produtos e o uso
de envases reutilizable
o impulso da entrega de produtos a granel e
a produción ecolóxica.

16. PROPOSTA DE DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DO CONTRATO ( art 62, 194.2,
195.2,308,311.1, disp. Adic 3ª) :
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17. CONDICIÓNS ESPECIFICAS DE SUBCONTRATACION, NO SEU CASO ( ART 215-217):
18. CONDICIÓNS DE PAGO( ART 35.1,i) :
19. Os SUPOSTOS EN QUE PROCEDE A MODIFICACIÓN, NO SEU CASO.art. 35.1,j;ART 204
LCSP),
INDICAR CALES SON AS MODIFICACIÓNS PREVISTAS ( art 204 ):
20. SUBROGACION DE TRABALLADORES. NO CASO DE QUE SE PRODUZAN As CIRCUNSTANCIAS DE
SUBROGACIÓN, DE ACORDO CON O DISPOSTO NO ARTICULO 130 .
Indicar si o contrato comporta Ou NON a obrigación de subrogar ao persoal do anterior
contrato da Administración :
NO CASO DE QUE COMPORTE OBRIGACIÓN DE SUBROGACIÓN .Deberanse achegar as listaxes do
persoal obxecto de subrogación, indicándose:


convenio colectivo de aplicación



os detalles de categoría



tipo de contrato



Xornada



data de antigüidade



vencemento do contrato



salario bruto anual de cada traballador



así como todos os pactos en vigor aplicables aos traballadores aos que afecte a
subrogación.

21. PROPOSTA DE SUXESTIÓN DALGUNHA CLÁUSULA SINGULAR NO PREGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES .
Indicala :
22.ESTUDO PRELIMINAR DE MERCADO.( ART 115 ) : Indicar :
22.A. O contrato estivo suxeito a consulta preliminar de mercado, Indicar,neste caso, data De
publicación en perfil :
22.B. Non estivo suxeito a consulta preliminar de mercado.
23.CONDICIÓNS ESPECIAIS DE COMPATIBILIDADE ( art 70 )31 :
31

Art 70. LCSP. O órgano de contratación tomará as medidas adecuadas para garantir que a participación
na licitación das empresas que participasen previamente na elaboración das especificacións técnicas ou
dos documentos preparatorios do contrato ou asesorasen ao órgano de contratación durante a
preparación do procedemento de contratación, non falsee a competencia. Entre esas medidas poderá
chegar a establecerse que as citadas empresas, e as empresas a elas vinculadas, entendéndose por tales
as que se atopen nalgún dos supostos previstos no artigo 42 do Código de Comercio, poidan ser excluídas
das estas licitacións, cando non haxa outro medio de garantir o cumprimento do principio de igualdade
de trato. En todo caso, antes de proceder á exclusión do candidato ou licitador que participou na
preparación do contrato, deberá dárselle audiencia para que xustifique que a súa participación na fase
preparatoria non pode ter o efecto de falsear a competencia ou de dispensarlle un trato privilexiado con
respecto ao resto das empresas licitadoras.
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23.A .-Hai motivo para excluír algún licitador que participou na elaboración prescripcións:
23.B-Non Hai motivo para excluír algún licitador que participou na elaboración
prescricións:
24. Utilización de Sistemas para a racionalización da contratación das Administracións
Públicas.
Indicar si proponse ou non

Condicións e requisitos

Acordo marco33
Sistema dinamico de
adquisición34
Central de contratacion35

25. PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS ( art 124 LCSP ) Ou DOCUMENTO DESCRITIVO (en
diálogo competitivo)
25.1. achegar prego de prescricións técnicas.
25.2. E indicar aquí :
Redacción do prego de prescricións técnicas:
A.-Diputacion Coruña . Servizo, Centro ou Unidade :
B.- MEDIOS EXTERNOS . Datos do redactor:
26. ESPECIALIDADES DOS CONTRATOS DE SERVIZOS QUE COMPORTEN PRESTACIÓNS DIRECTAS A
favor DA CIDADANÍA.36
ACREDITACIÓN DE QUE SE ESTABLECEU O REGIMEN XURÍDICO.
27. ACREDITACION DE QUE SE EMITIU INFORME POR PARTE DA Oficina Nacional de
Avaliación, con carácter previo á licitación dos contratos de concesión de obras e de
concesión de servizos, NOS SUPOSTOS DO ART 333.3 LCSP.37
33

Art 219 a 222
Art 223 a 226
35
Art 227 a 228.
36
Artigo 312 deberanse cumprir as seguintes prescricións:
a) Antes de proceder á contratación dun servizo desta natureza deberá haberse establecido o seu
réxime xurídico, que declare expresamente que a actividade de que se trata queda asumida pola
Administración respectiva como propia da mesma, determine o alcance das prestacións en favor dos
administrados, e regule os aspectos de carácter xurídico, económico e administrativo relativos á
prestación do servizo.
34

37

Art. 333.3,” a) Cando se realicen achegas públicas á construción ou á explotación da concesión, así
como calquera medida de apoio ao financiamento do concesionario. b) As concesións de obras e
concesións de servizos nas que a tarifa sexa asumida total ou parcialmente polo poder adxudicador
concedente, cando o importe das obras ou os gastos de primeiro establecemento superen un millón de
euros. Así mesmo, informará os acordos de restablecemento do equilibrio do contrato, nos casos
previstos nos artigos 270.2 e 290.4 respecto das concesións de obras e concesións de servizos que sexan
informadas previamente de conformidade coas letras a) e b) anteriores ou que, sen ser informadas,
supoñan a incorporación no contrato dalgún dos elementos previstos nestas.”
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28. ESPECIALIDADES DE CADA TIPO DE CONTRATO : DOCUMENTACION QUE SE ADXUNTA 38
29. REMISION DE TODA A DOCUMENTACION CITADA, POR VIA ELECTRONICA, Ao SERVIZO DE
PATRIMONIO E CONTRATACION, DENTRO DA APLICACIÓN SUBTEL Ou A QUE NO SEU CASO A
SUBSTITÚA.
30. DATA DA DILIXENCIA DE INICIACIÓN DESTE EXPEDIENTE POR PARTE DO ÓRGANO DE
CONTRATACIÓN.

38

En contrato de obras : Proxecto, supervisión, reformulo; en Concesion de obra : Anteproxecto de
construción e explotación;Proxecto no seu caso,; Estudo de viabilidade. En concesión de
servizos anteproyect ou de obra e explotación, etc
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