INSTR
RUCCIÓ
ÓNS INT
TERNAS
S DE CO
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CAPIT
TULO I.- CO
ONSIDER
RACIÓNS X
XERAIS
I. OBX
XETO E ÁM
MBITO DE
E APLICAC
CIÓN DAS
S INSTRUC
CCIÓNS

1. Obxeecto e finaliidade
enmárcase no ámbito subxectivoo
A FUNDACIÓN FEIRAS
F
E EXPOSICI
E
ÓNS DE OURENSE,
O
reguladoo no artigo 3 do Real Decreto
D
Lexxislativo 3/2
2011, do 14 de novembbro, polo qu
ue se aprobaa
o Textoo Refundidoo da Lei de Contratos
C
ddo Sector Pú
úblico (en adiante
a
TRL
LCSP), send
do por tantoo
de apliccación os preceptos co
ontidos na m
mesma relaativos aos contratos quue celebren os Poderess
Adxudiccadores quee non teñan
n o carácterr de adminisstración púb
blica. Ten ppersonalidaade xurídicaa
propia e foi creadda tal e com
mo estableceen os seus Estatutos
E
no
o artigo 4, para satisfaacer fins dee
carácterr xeral que non
n teñen carácter induustrial ou mercantil.
m
As pressentes instruuccións de contratacióón son de obrigado
o
cu
umprimentoo no ámbito
o interno e
teñen poor obxeto establecer
e
o réxime conntractual daa FUNDAC
CIÓN FEIRA
RAS E EXPOSICIÓNS
S
DE OUR
RENSE,
A adxuudicación deestes contraatos por paarte da Fun
ndación, esttará sometidda, aos principios de::
publiciddade, concuurrencia, traansparenciaa, confidenccialidade, ig
gualdade e non discriminación e
publicarranse no peerfil de conttratante, porranse a disp
posición de todos os int
nteresados en
n participarr
nos proccedementoss de adxudiccación de coontratos reg
gulados por elas.

XECTO E ALCANCE
A
E DAS INS
STRUCIÓN
NS DE CON
NTRATAC
CIÓN
2.- OBX
O 16 dee novembroo de 2011 publicouse
p
no BOE o Real Decreto Lexislaativo 3/2011
1, de 14 dee
novembbro, polo quue se aprob
ba o texto rrefundido da
d Lei de Contratos
C
ddo Sector Pú
úblico, quee
derrogaa a Lei 30/22007, de 30
0 de outubrro, de Contrratos do Seector Públicco e o Capíítulo IV doo
Título V do Libro II, compren
nsivo dos ar
artigos 253 a 260, ambos inclusivee, do Texto
o Refundidoo
da Lei de Contrattos das Ad
dministracióóns Públicas, aprobado
o polo Reaal Decreto Lexislativoo
2/2000, de 16 de xuuño.
O TRL
LCSP xustiffícase na necesidade
n
de integraar nun texto único toodas as mo
odificaciónss
introduccidas á Lei 30/2007, dee 30 de outuubro, a trav
vés de diversas leis moddificatorias da mesma,,
que deroon unha novva redacción a determinnados preceeptos ou introducido noovas disposicións.

De acoordo cos criterios
c
establecidos no artigo 3.3.b) do TRLCSP,, a Fundacción ten a
consideración de poder
p
adxud
dicador, o qque ven deteerminar o marco
m
xuríddico aplicab
ble aos seuss
procedeementos de contratación, así comoo a necesidaade de dotarrse dunhas iinstrucións internas dee
contrataación de acoordo co prev
visto no seuu artigo 191.
O obxeectivo destaas instrució
óns é preseentar os prrocesos de contratacióón que deb
be seguir a
Fundaciión e determ
minar cómo
o os mesmoos deben seer integrado
os na actuall normativa vixente dee
contrataación, aprobbada pola TR
RLCSP.

3.- RÉX
XIME XUR
RÍDICO EN
N MATERI
RIA DE CONTRATAC
CIÓN DA F
FUNDACIÓN
1.- Os contratos celebrados
c
pola
p
Fundaación teñen
n a considerración de ccontratos privados, dee
LCSP.
acordo cco previsto no artigo 20.1 da TRL
2.- Os ccontratos reexeranse, en
n canto a ssúa preparaación e adxudicación, en defecto de normass
específiicas, polo TRLCSP
T
e as
a súas dispoosicións de desenvolveemento, no que sexa ap
plicable aoss
poderess adxudicaddores non administraacións públlicas ou no
o que procceda polass remisiónss
efectuaddas polas presentes
p
in
nstrucións oou os prego
os de cond
dicións ou ccontratos, aplicándose
a
e
supletorriamente as normas de dereito privvado.
3.- Estáán sometidaas ás presentes instruccións na fo
orma e term
mos previstoos nesta, os
o contratoss
onerosoos, calquera que sexa a súa naturezza xurídica, que celebree o poder addxudicador.
4.- Estáán excluidoos do ámbito das preesentes insttrucións oss negocios e relacións xurídicass
recolliddas no artigoo 4 do TRL
LCSP, na meedida que sexan
s
aplicaables ao podder adxudiccador. Estess
contratoos, negocioss e relación
ns xurídicas regularansee, de acordo
o co TRLC SP, polas súas normass
especiaiis, aplicánddose os principios do T
TRLCSP parra resolver as dúbidas e lagoas qu
ue puidesenn
presentaarse.
5.- Os ccontratos dee obras, con
ncesión de oobras, conceesión submiinistración, servizos qu
ue celebre o
poder addxudicador cualificaran
nse de acorddo coas norrmas contidas na TRLC
CSP.
Os restaantes contraatos cualificaranse seggundo as no
ormas de dereito
d
privaado que llees sexan dee
aplicaciión.
En partiicular, conssiderarase contratos
c
dee concesión de servizos aquel en vvirtude do cal o poderr
adxudiccador encom
menda a un
nha persoa, natural ou
u xurídica, a xestión ddun servizo
o propio doo
poder aadxudicadorr, presentan
ndo as me smas caraccterísticas que
q o conttrato de serrvizos, coaa
salvedadde de que a contrapartiida da presttación de serrvizos consiste ou ben únicamentee no dereitoo
a explottar o servizoo, ou ben no
o devandito dereito aco
ompañado dun
d prezo.
6.-O pooder adxuddicador, de acordo coo artigo 22 do TRLC
CSP, non ppoderá celeb
brar outross
contratoos que aqueeles que seexan necesaarios para o cumprim
mento e reallización do
os seus finss
instituciionais. A tal
t efecto, a natureza e extensió
ón das necesidades quue pretendeen cubrirsee

mediantte o contraato proxectado, así ccomo a id
doneidade do
d seu obxxecto e co
ontido paraa
satisfaceelas, deben ser determ
minadas con precisión, deixando constancia ddiso na docu
umentaciónn
preparattoria, antees de inicciar o proocedemento encaminaado a súaa adxudicaación. Estaa
documeentación prreparatoria dos conttratos designarase naas presentees instruciións comoo
"expediiente de conntratación".
p
eficienncia e o man
ntemento do
o termos accordados naa execuciónn
O poderr adxudicaddor velará pola
dos procesos de coontratación, favorecerán
án a axilizacción dos trámites, valorrarán a inno
ovación e a
incorporación de allta tecnolox
xía como asppectos posittivos nos prrocedementoos de contraatación.
a prazo dde duración
n dos contraatos o dispposto no arrtigo 23 doo
7.- Seráá aplicable en canto ao
TRLCS
SP.
8.- Noss contratoss do poder adxudicaador poderán incluirsse calqueraa pactos, cláusulas
c
e
condicióóns, sempree que non seexan contraarios ao inteerese públicco, ao ordennamento xurrídico e aoss
principiios de boa administraci
a
ión, sendo aaplicable o disposto
d
no artigo 25 ddo TRLCSP.
9.- Agás que xa se atope recolllido no preego ou no do
ocumento de
d requisitoss ou condicións xerais,,
os contrratos que ceelebre a Fun
ndación deb erán incluirr, necesariam
mente, as seeguintes meencións:
a) A ideentificación das partes.
b) A acrreditación da
d capacidad
de dos asinaantes para subscribir o contrato.
c) A deffinición do obxecto do contrato.
d) Referrencia á lexxislación apllicable ao coontrato.
e) A ennumeración dos docum
mentos que iintegran o contrato.
c
See así se exppresa no co
ontrato, estaa
enumeraación poderrá estar xeraarquizada, oordeándose segundo a orde
o de priooridade acorrdado polass
partes; neste casoo, e salvo erro maniffesto, a ord
de pactada empregaraase para deeterminar a
prevalenncia respecttiva, en caso
o de que exiistan contraadicións entre distintos documento
os.
f) O preezo certo, ouu o modo dee determínaalo.
g) A duuración do contrato
c
ou
u as datas esstimadas paara o comezzo da súa eexecución e para a súaa
finalizacción, así como a da pró
órroga ou prrórrogas, see estivesen previstas.
p
h) As coondicións de
d recepción
n, entrega ouu admisión das prestaciións.
I) As coondicións dee pago.
j) Os suupostos en que
q procede a resolucióón.
k) A rúbbrica contabble con carg
go ao que see abonará o prezo, no seu su caso.
I) A exttensión obxxectiva e tem
mporal do ddeber de co
onfidencialid
dade que, nno seu caso,, se impoñaa
ao contrratista.

O docum
mento conttractual no poderá
p
incluuir estipulaacións que establezan
e
ddereitos e obrigas
o
paraa
as partees distintos dos previsttos nos preggos, concreetados, no seu caso, naa forma quee resulte daa
proposicción do adxxudicatario.
10.- Os contratos do
d poder adx
xudicador pperfecciónan
nse coa súa formalizaciión.
Salvo qque se inddique outra cousa no seu clausu
ulado, os contratos
c
ddo poder adxudicador
a
r
entendeeranse celebbrados no lugar onde see atope a sed
de do órgan
no de contrat
atación.
11.-O poder adxuddicador non poderá cont
ntratar verbaalmente, salv
vo que o coontrato teña carácter dee
emerxenncia.
Os conttratos formaalizaranse en
e documennto privado,, sen prexuízo do sinaalado para os
o contratoss
menoress nas presenntes instruciións.
12.- Esttarase ao diisposto nos artigos 29 e 30 do TR
RLCSP en canto á rem
misión de in
nformaciónn
para os efectos estaatísticos e de
d fiscalizac ión.
n existan, o contrato ppoderá rem
mitir a unhaa
13.- Oss pregos dee condicións ou, candoo estes non
arbitraxxe, conformee ás disposiidóns da Leei 60/2003, de 23 de deecembro, dee Arbitraxe,, a soluciónn
das difeerenzas que poidan xurd
dir sobre oss efectos, cu
umprimento
o e extinciónn dos contraatos.
14.- Paara os contrratos suxeittos a regullación harm
monizada seerá de apliccación o diisposto noss
artigos 331 e seguinntes do TRL
LCSP en cannto ao seu réxime
r
de in
nvalidez e rrevisión de oficio.
o
Paraa
estes coontratos e para
p
os de servizos
s
dee categorías 17 a 27 do anexo II do TRLCS
SP de valorr
estimaddo superior ao previsto no TRLCS
SP rexerá o disposto no
os artigos 337 e seguinttes en cantoo
aos suppostos espeeciais de nu
ulidade conntractual. Os
O pregos de contrataación destes contratoss
recollerrán unha rem
misión a este réxime.

4.- ÓRG
GANO DE CONTRA
ATACIÓN
De connformidade co acordo adoptado ppolo Comitté Executivo da Fundaación, na súa
s reuniónn
celebradda o día 199 de setembro de 2008 , as competencias en materia
m
de contratació
ón de obras,,
suminisstros e servizzos, corresp
ponde aos seeguintes órg
ganos:
Ao Pressidente do Comité Exeecutivo, canndo a contíía do presuposto de liccitación sex
xa igual ouu
inferior a 50.000 euuros. Dando
o conta ao C
Comité Execcutivo.
Ao Pressidente do Comité Ex
xecutivo, assistido polaa Mesa de Contratacióón, cando a contía doo
presupoosto de liciitación esteea comprenndida entre 50.001 e 200.000 euuros. Dando conta aoo
Comité Executivo.
Ao Com
mité Executiivo cando a contía do ppresuposto de
d licitación
n sexa superrior a 200.0
000 euros.

Ditos óórganos adooptarán polo
o tanto a coondición dee órganos de
d contratacción, e corrrespóndellee
obación doos pregos de
d bases a adxudicacción e susccrición doss
entre outras funciións a apro
ncluida a súúa renovacción e prórrroga se est
stivese prev
vista, a súaa
correspoondentes coontratos, in
modificcación, interrpretación, suspensión
s
e resolución
n.
O órganno de contrratación pod
derá delegaar as súas competencia
c
as e facultaades nesta materia
m
conn
cumprim
mento das normas
n
e forrmalidades para o outo
orgamento de
d poderes.
O órganno de conttratación po
oderá designnar un resp
ponsable do
o contrato ao que corrresponderáá
supervissar a súa exxecución e adoptar as decisións de
d ditar as instrucciónns necesariaas co fin dee
aseguraar a correctta realizació
ón da presstación pacttada, dentro
o do ámbitto das facu
ultades quee
aqueles lle atribúann.

5.- CAP
PACIDAD E SOLVEN
NCIA DO EMPRESA
ARIO
Aplicaraanse os arttigos 54 e seguintes do TRLCS
SP en canto a capaciidade e sollvencia doss
empresaarios. En particular
p
non
n
poderánn contratar co poder adxudicadoor as perso
oas en quee
concorrra algunha das
d circunstaancias previistas no artiigo 60.1 do TRLCSP.
Nos meesmos suposstos nos quee o TRLCSP
P esixe classificación, o poder adxxudicador po
oderá esixirr
nos preggos unha deeterminada clasificacióón aos lidiad
dores para definir
d
as coondicións de
d solvenciaa
requiriddas para asiinar o correespondente contrato. Poderase
P
esiixir tamén a clasificacción e unhaa
solvencia de formaa subsidiariaa para o casso de non diispoñer de clasificación
c
n, que fose equivalentee
a aquelaa.
A clasifficación doos empresarios acreditaará a súa so
olvencia paara a celebrración de contratos doo
mesmo tipo que aqqueles para os que se oobtivera e paara nos que a súa celebbración non
n esixa estarr
en posesión desta.
mica e financeira e téccnica ou pro
ofesional accreditarase m
mediante a achega doss
A solveencia económ
documeentos que see determinen
n polo órgan
ano de contrratación de entre
e
os preevistos nos artigos
a
75 a
79 do T
TRLCSP.
O órganno de contratación po
oderá admittir outros medios
m
de proba
p
da soolvencia diistintos doss
previstoos nos artigoos 75 a 79 do
d TRLCSP
P para os co
ontratos quee non esteann suxeitos a regulaciónn
harmonnizada.

6.- GAR
RANTÍAS
A Funddación, de conformidaade co dispposto no arrtigo 104 da
d TRLCSPP poderá, se
s o estimaa
conveniiente, esixirr a prestació
ón dunha gaarantía aos licitadores ou candidat
atos, para reesponder doo
mantem
mento das súúas ofertas até a adxuddicación e, no seu caso
o, a formaliización do contrato aoo
adxudiccatario, paraa asegurar a correcta exxecución da prestación..
O impoorte da garanntía, así com
mo o réxim
me da súa devolución
d
ou
o cancelacción serán establecidos
e
s
pola Funndación ateendidas as circunstanciaas e caracteerísticas do contrato.
c
Cando sse esixan ass garantías, estas poderrán presentaarse nalgun
nha das form
mas previstaas no artigoo
96 do T
TRLCSP.

7.-O PE
ERFIL DO CONTRA
ATANTE
1.-O órggano de conntratación, de conform
midade co arrtigo 53 do TRLCSP, e co fin dee asegurar a
transparrencia e o acceso
a
públlico á inform
rmación relaativa á activ
vidade conttractual da Fundación,,
difundirrá, a través da páxina web
w instituciional da Fu
undación o seu
s perfil dee contratantee.
2.- No pperfil de coontratante faarase constaar canta info
formación poda resultarr relevante en relaciónn
eos proocedementoss de contraatación que celebre a Fundación e, en todoo caso, a qu
ue se esixee
expresaamente no TRLCSP.
T
3.- A fo
forma de accceso ao peerfil de conntratante esp
pecificarasee na páxinaa Web institucional daa
Fundaciión, nos preegos e nos anuncios
a
de licitación.
4.-O sisstema inform
mático que soporta o pperfil e contrratante da Fundación
F
ccontará cun dispositivoo
que perrmita acrediitar fehacen
ntemente o momento de
d inicio daa difusión ppública da in
nformaciónn
que se inclúa no mesmo, todo iso en garanntía do prin
ncipio de pu
ublicidade e transparenccia.
5.- Ao obxecto dee dar cump
primento áss esixenciaas do artigo
o 191 do T
TRLCSP as presentess
instrucióóns publicaaranse no peerfil do conntratante queedando a diisposición dde todos os interesadoss
en participar nos prrocedementtos de adxuddicación dos contratos celebrados pola Fundaación.

8.- TIPO
OLOXÍA DOS
D
CONT
TRATOS C
CELEBRA
ADOS POLA
A FUNDAC
CIÓN
Os conttratos que poode celebraar a Fundaciión clasifícaanse nas seg
guintes categgorías esencciais:
a) Contrratos suxeittos a regulacción harmonnizada.
b) Contrratos non suuxeitos a reg
gulación haarmonizada..
Aplicaraanse os prreceptos do
o TRLCSP
P para deteerminar os contratos que celebrre o poderr
adxudiccador que see suxeiten a regulaciónn harmonizaada. Son con
ntratos suxeeitos a unhaa regulaciónn

harmonnizada os coontratos de colaboracióón entre o sector
s
públiico e privaddo, en todo
o caso, e oss
ncesión de oobras públiccas, os de subministra
s
ación, e os de servizoss
contratoos de obras, os de con
comprenndidos nas categorías 1 a 16 do Anexo II, con valor estimado, ccalculado conforme áss
regras qque se establecen no arttigo 88 do T
TRLCSP, ig
gual ou supeerior ás conntías que se indican noss
artigos 14 e seguinntes do TRLCSP.

XIMES ESP
PECIAIS
9.- RÉX
O preseente apartado será de ap
plicación aoos contratos menores (aadxudicacióón directa).
1.- Conssidéranse coontratos meenores os coontratos segu
uintes:
a.- Conttratos de obbras de contíía inferior a 50.000 eurros (IVE excluido).
b.- Calqquera outro tipo de conttrato de conntía inferiorr a 18.000 eu
uros (IVE eexcluido).
c- A suubscrición a revistas e outras pub licacións, calquera
c
que sexa o seeu soporte, así como a
contrataación do accceso á inforrmación conntida en bases de datos especializaadas, calqueera que sexaa
a súa coontía, sempre que non estean som
metidos a regulación haarmonizada e baixo as condiciónss
fixadas na Disposicción Adicio
onal Novenaa do TRLCS
SP.
2.- Os ccontratos menores
m
esix
xen únicam
mente un exp
pediente sim
mplificado para cuxa tramitaciónn
tan só sse require a aprobación
n do gasto e a incorporación ao mesmo
m
da fa
factura correespondente,,
exceptoo no caso dee contratos de obras, nnos que adem
máis deberáá incorporar
arse un presuposto, senn
prexuízoo da existeencia do correspondentte proxecto
o técnico caando as norrmas específicas así o
requirann, debendo solicitarse informe dde supervisión cando o traballo afecte a estabilidade,,
seguridaade ou estannquidade daa obra.
3.- Estees contratos menores no
on poderán ter unha du
uración superior a un aano, nin ser obxecto dee
prórrogaa.
4.- Os contratos menores poderán
p
addxudicarse directamen
nte a calqquera emprresario conn
capaciddade de obraar e que con
nte coa habillitación profesional neccesaria paraa realizar a prestación.
p
No exppediente de contratacción de coontratos menores
m
aplicaranse oos seguintees trámitess
procedeementais:
- Elabooración dunnha memoriia na que se determin
nen as neccesidades quue pretendeen cubrirsee
mediantte o contratto proxectad
do (artigo 222 TRLCSP
P) e definiraase o obxeccto do conttrato (artigoo
86 TRL
LCSP), non sendo neceesaria a aprrobación dee pregos dee condiciónss. Na memoria deberáá
facerse alusión ao crédito orzaamentario oou ao prograama ou rúbrica contablle con cargo ao que see
n seu casso. Esta m
memoria pod
derá ter un
n contido sumario attendidas ass
aboará o prezo, no
c
e, especcialmente, a súa contíaa.
circunsttancias do caso

- No caaso de contrrato de obraas, aprobacción do orzaamento das obras, sen prexuízo de
d que debaa
existir o corresponndente prox
xecto cando normas esspecíficas así o requiraan. Deberá igualmentee
solicitarrse o inforrme de sup
pervisión caando o traaballo afectte á estabillidade, seg
guridade ouu
estanquuidade da obbra.
- Aprobbación do gaasto polo órrgano de conntratación.
- Adxuudicación directa
d
a caalquera em
mpresario co
on capacid
dade de obbrar e que conte coaa
habilitacción profesiional necesaaria para reaalizar a presstación.
- Non será precisa a formallización porr escrito niin o cumprrimento doo contido mínimo
m
doss
omplexidad
de ou contíaa, en que see requirirá a
contratoos, salvo noos contratos que presennten certa co
formalizzación e a constancia
c
por
p escrito ddos pactos e condiciónss.
- Incorpporación ao expediente da factura ccorrespondeente.

10.- RE
ECURSO ESPECIAL
E
EN MATE
ERIA DE CONTRAT
C
TACIÓN
Para os contratos suxeitos
s
a regulación
r
hharmonizad
da e contratos de serviizos compreendidos nass
categoríías 17 a 27 do Anexo II
I do TRLC
CSP de contíía igual ou superior ao disposto no
o TRLCSP,,
serán dee aplicaciónn os artigos 40 e seguinntes do TRL
LCSP en can
nto ao recurrso especiall en materiaa
de contrratación e medidas
m
provisionais.

RDEN XUR
RISDICION
NAL COM
MPETENTE
E
11.- OR
1.- Parra os conttratos suxeeitos á reggulación harmonizadaa e dos ccontratos de
d servizoss
comprenndidos nas categorías 17 a 27 doo Anexo II que se indiican no artiigo 21 do TRLCSP,
T
a
orde xuurisdicional competentte para resoolver as cu
uestións litiixiosas relaativas á preeparación e
adxudiccación dos contratos
c
qu
ue celebre a Fundación será a contencioso adm
ministrativaa.
No casso de conttratos non suxeitos á regularizzación harm
monizada, a orde xu
urisdicionall
competeente para resolver
r
as cuestións litixiosas relativas
r
á preparaciónn e adxudiicación doss
contratoos que celebbre a Fundacción será a ccivil.
2.- A orrde xurisdiccional civil será compeetente, en to
odo caso, para
p
resolveer as controversias quee
xurdan entre as parrtes en relacción cos efe ctos, cumprrimento e ex
xtinción de todos os co
ontratos quee
celebre a Fundación.
CAPÍT
TULO II.- CONTRAT
C
TOS SUXEIITOS A RE
EGULACIÓ
ÓN HARM
MONIZADA
A
12.- CO
ONTRATO
OS SUXEIT
TOS A REG
GULACIÓN
N HARMO
ONIZADA
12.1 Reegras de prepparación. Contido
C
do eexpediente de
d contratacción.

12.1.1 A
Aplicación do
d artigo 13
37.1 do TRL
LCSP
De acorrdo co artiggo 137.1 do
o TRLCSP, nos contraatos celebrados polo pooder adxud
dicador, quee
estean ssuxeitos a regulación harmonizada
h
a ou que seexan contrattos de serviizos compreendidos nass
categoríías 17 a 27 do Anexo II de contíaa igual o su
uperior a indicada no aartigo 16.1.b), deberánn
observaarse as reggras estableecidas no artigo 117
7 para a definición
d
e establecemento dee
prescriccións técnicaas, sendo ig
gualmente dde aplicación
n o previsto
o nos artigoss 118 a 120.
Se a cellebración do contrato é necesaria para atendeer unha neccesidade inaaprazable ou
u se resultaa
preciso acelerar a adxudicació
a
ón por razónns de intereese público,, o órgano dde contratacción poderáá
declararr urxente a súa tramittación, mottivándoo deebidamente na docum
mentación preparatoria..
Neste caaso será de aplicación o previsto nno artigo 112.2.b) sobree redución dde prazos.
12.1.2 C
Contido mínnimo do exp
pediente de contratació
ón.
No expeediente de contratación
c
n, que deberrá aprobar o órgano dee contrataciión con caráácter previoo
ao iniciio do proccedemento para
p
adxuddicar o con
ntrato, debeerá recollerrse o contid
do mínimoo
seguintee, para unhaa axeitada determinaci
d
ión do contrrato a celeb
brar, as conddicións polaas que debee
rexerse e as previsións oporttunas sobree o procedeemento paraa adxudicallo que perm
mitan a súaa
licitacióón con plenoo respecto aos
a principioos recollido
os no artigo 1 do TRLC
CSP:
- Deterrminación da
d naturezaa e extensióón das neceesidades qu
ue pretendenn cubrirse mediante o
contratoo proxectadoo (artigo 22
2 do TRLCS
SP).
- Deterrminación da idoneid
dade do seuu obxecto e contido para satisffacelas (arttigo 22 doo
TRLCS
SP).
- Definiición do obxxecto do con
ntrato (artiggos 26 e 86 do TRLCSP
P).
- Refereencia á lexisslación apliccable ao conntrato ( artigo 26 TRLC
CSP).
- Identiificación doo órgano co
ompetente ppara contrataar (artigo 51 TRLCSP , incluindo a forma dee
acceso aao perfil do contratantee (artigo 53 TRLCSP).
- Designnación, no seu
s caso, do
o responsablle do contraato (artigo 52
5 TRLCSPP).
- Conddicións de aptitude essixibles (arrtigo 54 e seguintes TRLCSP). Regras ap
plicables enn
relaciónn coas emppresas non comunitariias; condicións especiiais de com
mpatibilidad
de; persoass
xurídicaas, empressas comun
nitarias; poosibilidadess de conccorrer unióóns de em
mpresarios;;
prohibiccións de conntratar.
- En paarticular, ass condicións mínimas de solvenccia económiica e financceira e profesional ouu
técnica, vinculadass ao obxecto
o do contratto e proporccionais a estte, que se essixan para ser admitidoo
mo a docum
mentación reequirida para acreditar as
a mesmas.
á licitacción, así com
- No seeu caso, esixxencia de cllasificación (artigo 65 TRLCSP).
T

- Enumeeración dos documento
os que integgran o contrato ( artigo 26 TRLCSPP).
- Fixaciión do orzaamento de licitación,
l
aatendendo ao
a prezo xeeral de merrcado (artig
gos 26 e 877
TRLCS
SP). Cálculoo do valor estimado do contrato de acord
do coas reggras legais (artigo 888
TRLCS
SP).
- O proograma ou rúbrica
r
conttable con ccargo ao qu
ue se aboaráá o prezo, nno seu caso
o (artigo 266
TRLCS
SP).
- No seuu caso, garaantías que se
s esixan, inncluíndo o importe da garantía, fo
formas de presentaciónn
así com
mo o réxime da súa devo
olución ou ccancelación
n (artigo 104
4 TRLCSP)).
- Proceddemento aplicable paraa a adxudicaación do con
ntrato, inclu
uíndo os criiterios de ad
dxudicaciónn
e a posiibilidade de ofertar variantes e meelloras. De acordo
a
co arrtigo 10.5 dda Lei 4/200
06, de 30 dee
xuño, dde Transpareencia e Boaas prácticas na adminisstración púb
blica galegaa, nos contratos en quee
se utilicce máis dunn criterio dee adxudicacción, e salv
vo as excepcións que ppoidan establecerse enn
resoluciión motivadda do órgan
no de contraatación cand
do a relació
ón entre a caalidade e o prezo así o
esixa, a ponderacióón do prezo
o como criteerio de adxu
udicación do
o contrato nnon será infferior ao 400
% da puuntuación máxima
m
que poida atribuuirse ás ofeertas.
- Perfeccción dos coontratos (arttigo 27 TRL
LCSP).
- Previssións sobre a formalizacción do conntrato (artigo
o 28 TRLCSP).
- Prazoo de duración do conttrato e possibles prórrrogas (artig
gos 23 e 266 TRLCSP
P); as datass
estimaddas para o coomezo da sú
úa execucióón e para a súa
s finalizacción (artigo 26 TRLCS
SP).
- Pactos, cláusulas e condicións definiidores dos dereitos e obrigas daas partes do
d contrato,,
mparo do prin
ncipio de libberdade de pacto (artig
go 25 TRLC
CSP).
estableccidos ao am
- Prescrricións técniicas esixiblees ás prestaccións (artigo 117 TRLC
CSP).
- As conndicións de recepción, entrega ou admisión das
d prestació
óns (artigo 226 TRLCSP
P).
- As conndicións de pagamento
o (artigo 26 TRLCSP).
- Posibiilidade de revisión ou actualizacióón do prezo
o para ter en
n conta as vvariacións económicas
e
s
que acaezan durantte a execuciión do contrrato (87 TR
RLCSP).
- No seuu caso, conddicións de aprazamento
a
o do pago do
d prezo (arttigo 87.7 TR
RLCSP).
- No seuu caso, conddicións espeeciáis de exxecución do contrato (arrtigo 118 TR
RLCSP).
- Os suppostos en quue procede a resoluciónn (artigo 26 TRLCSP).
- A exteensión obxeectiva e temp
poral do deeber de conffidencialidad
de que, no sseu caso, see impoña aoo
contratista (artigo 26
2 TRLCSP
P).

- Réxim
me de invalidez nos co
ontratos suxxeitos a reg
gulación harrmonizada (artigo 31 e seguintess
TRLCS
SP).
- Previssión do recuurso especial en materria de contrratación e órgano
ó
com
mpetente parra resolveloo
(artigos 40 e 41 TR
RLCSP).
- Previssión, se é o caso, do sometement
s
to a arbitrax
xe da solucción diferennzas que po
oidan xurdirr
sobre oss efectos, cuumprimento
o e extinciónn do contratto (artigo 50
0 TRLCSP)).
- Se é o caso, innformación sobre as oobrigas relativas á fiscalidade, pprotección do medio,,
empregoo, e condiccións laboraais e inform
mación sobree as condicións de subbrogación en
e contratoss
de trabaallo (artigos 119 e 120 TRLCSP).
Estas prrevisións reecolleranse nun
n prego dde condicións, que form
mará parte iintegrante do
d contrato..
Cando sse estime peertinente separar do claausulado xu
urídico do contrato
c
as ccaracterísticcas técnicass
das presstacións, ass súas calidades e a reegulación daa súa formaa de execucción nos seu
us aspectoss
técnicoss, aprobarasse un prego de prescricións técnicaas que recolllerá estes eextremos.
O expeddiente debeerá referirsee á totalidadde do obxeccto do contrrato, sen prrexuízo do previsto noo
apartadoo 3 do artigo 86 TRLC
CSP acerca dda súa eventtual división
n en lotes.

112.2 Tramiitación e ap
probación d
do expedien
nte.
12.2.1 R
Regras proccedementais aplicables..
O órganno competennte para iniiciar o expeediente, mottivar a neceesidade do ccontrato e propoñer
p
aoo
Comité Executivo a súa aprob
bación, nos termos prev
vistos no arrtigo 22 do TRLCSP, é o Directorr
Xerentee dacordo coos Estatutoss da Fundacción.
Ao expediente incorporarase o prego dee condiciónss e o de prrescricións ttécnicas qu
ue haxan dee
rexer o contrato.
Compleetado o exxpediente de
d contrataación, ditarrase resolucción motivvada polo órgano dee
contrataación aprobaando o mesmo e dispoññendo a apeertura do pro
ocedementoo de adxudicación.
12.2.2 R
Regras proccedimentais aplicables een supostoss de urxencia e emerxenncia.
Se a cellebración do contrato é necesaria para atendeer unha neccesidade inaaprazable ou
u se resultaa
preciso acelerar a adxudicacción por raazóns de in
nterese púb
blico o Dirrector Xereente poderáá
propoñeer ao órganoo de contrattación declaarar urxentee a súa tram
mitación, mootivándoo debidamentee
na prepaaratoria, senndo de apliccación o preevisto no arttigo 112.2.b
b) sobre praazos.
Poderasse aplicar a tramitación
n de emerxeencia para supostos
s
exccepcionais een que a en
ntidade teñaa
que acttuar de xeitto inmediatto a causa de aconteccementos caatastróficos ou de situ
uacións quee

supoñann grave perrigo. Para estes
e
casos aplicaransee as regras análogas aao réxime excepcional
e
l
previstoo para a adm
ministración
n pública noo artigo do 113
1 TRLCSP.
12.2.3 R
Regras espeeciais para a preparacióón de determ
minados con
ntratos.
- Regrass aplicabless ás actuació
óns preparattorias do co
ontrato de ob
bras
A adxuddicación duun contrato de obras reequirirá a previa elaboración, suppervisión, ap
probación e
reformuulo do corrrespondentee proxecto que definirrá con preccisión o obbxecto do contrato.
c
A
aprobacción do proxxecto corressponderá aoo órgano de contratació
ón salvo quee tal compettencia esteaa
específiicamente atrribuida a ou
utro órgano por unha no
orma xurídiica.
No supposto de adxudicació
a
ón conxuntta de prox
xecto e ob
bra, a execcución desta quedaráá
condicioonada a suppervisión, ap
probación e reformulo do proxecto
o polo órganno de contraatación.
Para a cclasificaciónn das obras e o contidoo dos proxectos serán aplicables
a
oos artigos do
o 122 e 1233
do TRL
LCSP.
Cando a elaboracción do prroxecto sexxa contrataada integraamente pollo poder adxudicador
a
r
estableccerase nos pregos
p
que o autor e auutores destee incorrerán
n en responssabilidades nos termoss
estableccidos nos arrtigos 310 a 312 do TRL
RLCSP.
Para a contrataciión conxunta de ellaboración do proxeccto e a eexecución das obrass
correspoondentes applicarase o artigo
a
124 ddo TRLCSP.
Antes dda aprobacióón do prox
xecto, nos m
mesmos sup
postos indiccados no art
rtigo 125, o órgano dee
contrataación deberáá solicitar un
u informe dde supervisiión do proxeecto.
Aprobaddo o Proxeecto e prev
viamente á tramitació
ón do expeediente de contratació
ón da obra,,
procedeerase a efecttuar o reform
mulo deste, de acordó co
c artigo 12
26 do TRLC
CSP.
- Regrass aplicabless ás actuació
óns preparattorias de co
oncesión de obras
Na prepparación deeste contratto aplicarannse regras análogas áss estableciddas nos arttigos 128 e
seguintees do TRLC
CSP.
- Regras aplicabless ás actuacións preparaatorias de co
olaboración
n entre o secctor público
o e o sectorr
privado
Na prepparación deeste contratto aplicarannse regras análogas ás
á estableciidas no artigos 134 e
seguintees do TRLC
CSP.

12.3 Ad
dxudicación
n dos contrratos suxeittos a regula
ación harm
monizada.
A adxuddicación deestes contrattos rexerasee polas norm
mas que esp
pecifican oss artigos 13
38 a 188 doo
TRLCS
SP, coas partticularidadees previstas no artigo 190 da mesm
ma.

12.3.1 N
Normas apliicables.
De acorrdo co artiigo 190, a adxudicaciión de conttratos someetidos a reggulación haarmonizadaa
rexerasee polas norrmas establecidas no C
Capítulo I, do Titulo I do Libro III do TRLCSP coass
indicaciións que se indican no precepto.
12.3.2 C
Convocatoriia de licitacións.
Non serrá preciso publicar
p
as licitacións e adxudicaccións nos diarios
d
oficiiais nacionaais a que see
refiren o parágrafo primeiro do
d apartado 1 do artigo 142 e o parrágrafo prim
meiro do ap
partado 2 doo
artigo 154.
42.4 do TRL
LCSP, será aplicable unha
u
triple ppublicidade::
De acorrdó eos artiggos 190 e 14
A publicacción efectuada no "Diarrio Oficial da
d Unión Eu
uropea".
A inserciónn da corresp
pondente innformación na plataform
ma de contrratación a que
q se refiree
o artigoo 334 ou no sistema equ
uivalente xeestionado po
ola Adminisstración Púbblica da quee dependa a
entidadee contratantte, sen prexu
uízo da utiliización dos medios adiicionais conn carácter vo
oluntario.
Os anuncioos de licitacción publicaaranse, así mesmo,
m
no perfil
p
do con
ontratante do
o órgano dee
contrataación (142.44 TRLCSP)

Prazos de prresentación das solicituudes de partticipación e das propos icións.
12.3.3 P
Nos conntratos suxeeitos a regullación harm
monizada apllicaranse oss prazos estaablecidos no
o TRLCSP.
12.3.4 R
Redución dee prazos en caso de tram
mitación urx
xente.
De acorrdo co artigo 190 do TRLCSP, se, por razzóns de urx
xencia, resuultase imprracticable o
cumprim
mento dos prazos
p
míniimos establ ecidos, seráá de aplicacción o previisto no artig
go 112.2.b))
sobre reedución de prazos.
p
12.3.5 C
Criterios de valoración das ofertas .
De acorrdo co artiggo 150 do TRLCSP,
T
paara a valoraación das proposiciónss e a determ
minación daa
oferta eeconómicam
mente mais vantaxosa ddeberá aten
nderse a critterios directtamente vin
nculados aoo
obxectoo do contraato. Cando
o só se utiilice un crriterio de adxudicació
a
ón, este deebe de ser,,
necesariiamente, o do
d prezo máis
m baixo. O
Os criterios que serviráán de base ppara a adxud
dicación doo
contratoo determinaaranse polo órgano de contratació
ón e detallaaranse no annuncio, noss pregos dee
cláusulaas administrrativas partiiculares ou nno documen
nto descritiv
vo.

Na deteerminación dos criteriios de adxuudicación darase
d
prep
ponderanciaa a aqueles que fagann
referenccia a caractterísticas do
d obxecto do contrato
o que poid
dan valorarsse mediante cifras ouu
porcentaaxes obtidaas a través da mera apliccación das fórmulas
f
esstablecidas nnos pregos.
Cando nnunha licitaación que se
s siga por un procedeemento abeerto ou restr
trinxido se atribúa aoss
criterioss avaliabless de forma automática
a
por aplicacción de fórm
mulas unha ponderación inferior á
correspoondente aoss criterios a cuantificacción da cal dependan dun xuízo dde valor, o informe dee
valoraciión necesarrio para a avaliación das ofertass conforme aos criteriios que dep
pendan dunn
servizo de valor poderá
p
ser efectuado ppor un técn
nico ou téccnicos que poderán depender doo
dade propoññente do co
ontrato, sen que deba coonstituirse o comité dee
órgano da fundacióón ou socied
n artigo 150.2
1
do TR
RLCSP. Seen prexuízo
o diso, o órrgano de contratación
c
n
expertoss previsto no
poderá decidir o nomeamen
nto do com
mité de ex
xpertos. Tam
mén poderrá encomen
ndarse estaa
avaliaciión a un orgganismo técn
nico especiaalizado, deb
bidamente identificadoo nos pregoss.
12.3.6 M
Mesa de Contratación.
Constituuirase unhaa mesa de contrataciión nos procedemento
os abertos e restrinxiidos e noss
procedeementos neggociados co
on publiciddade a que se refire o artigo 1777.1 do TRL
LCSP. Noss
procedeementos neggociados no
os que sexa necesario publicar
p
anu
uncios de liccitación, a constitución
c
n
da mesaa será potesttativa para o órgano dee contratació
ón.
A Mesaa esta estaráá integrada por:
p
•
P
Presidente do
d Comité Executivo,
E
nna sua auseencia actuarrá como Preesidente o Delegado
D
daa
Xunta dde Galicia, membro
m
do Comité.
•

S
Secretario da
d Fundació
ón.

•

IInterventor da Fundaciión.

•

D
Director Xeerente da Fu
undación.

•

2 membros do Comité Executivo.

Ademaiis poderán asistir a meesma coa fiinalidade dee informar e asesorar, aqueles técnicos que,,
para cadda caso concreto design
ne o Presideente.
Para a vválida consttitución da Mesa
M
de Coontratación deberá
d
conttarse coa asiistencia de alomenos o
Presidennte, o Intervventor e o Secretario
S
daa Mesa.
A convoocatoria aoss membros da
d Mesa dee Contratación a realizaará o Presideente ou por delegaciónn
deste o Secretario. A convocattoria farase por escrito,, fax ou correo electrónnico.

Todos oos compoñeentes da Mesa actuaránn con voz e voto,
v
a exceepción do SSecretario da Mesa quee
actuará con voz perro sen voto..
Os acordos adopttaranse polaa maioria dos membrros da Meesa, dispoñeendo en to
odo caso o
Presidennte do voto de calidadee.
Unha veez analizaddos os inform
mes técnicoos si se soliicitaron, a Mesa
M
de Coontratación,, elevará aoo
Órgano de Contratación comp
petente o infforme e a proposta
p
quee estime perrtinente, qu
ue incluirá a
ponderaación dos crriterios indiccados nos ppregos.
De todaas as reunións da Mesaa de Contrattación o Secretario da mesma levaantará acta que recollaa
fielmennte as actuaccións habidaas. A acta seerá alomeno
os firmada polo
p Presideente o Interrnventor e o
Secretarrio da Mesaa de Contrattación
Para asiistir ao órgaano de conttratación noos procedem
mentos de diálogo
d
com
mpetitivo, constituirasee
unha m
mesa á que se
s incorporaarán persoaas especialm
mente cualifficadas na m
materia sob
bre a que see
ver o diálogo, desiggnadas polo
o órgano de contratació
ón.
12.3.7 O
Ofertas con valores ano
ormais ou deesproporcio
onados.
A adxuudicación ao
a licitadorr que pressente a ofeerta económ
micamente mais vanttaxosa nonn
procedeerá cando o órgano de contratacióón presuma fundadameente que a pproposición
n non poidaa
ser cum
mprida comoo consecuen
ncia da incllusión nestaa de valoress anormais oou despropo
orcionados,,
de acorddó co disposto neste ap
partado.
Cando o único crriterio valorable de foorma obxecctiva a con
nsiderar parra a adxud
dicación doo
preciar o carrácter desprroporcionad
do ou anorm
mal das oferrtas estarasee
contratoo sexa o preezo, para ap
suxeito aos parámeetros obxecttivos que see establezan nos pregos.
xudicación deba consiiderarse maais dun criteerio de valoración, oss
Nos cassos en que para a adx
pregos ppoderán exppresar os paarámetros obbxectivos en
n función dos cales se apreciará, no
n seu caso,,
que a proposición non pode ser
s cumpridda como con
nsecuencia da inclusióón de valorees anormaiss
ou despproporcionaddos. En partticular, se o prezo oferrtado é un do
os criterios obxectivos que servenn
de base para a adxuudicación, poderán
p
inddicarse no prrego os límites que perrmitan apreciar, no seuu
caso, quue a proposiición non pode ser cum
mprida como
o consecuen
ncia de oferrtas desprop
porcionadass
ou anorm
mais.
Serán applicables poolo demais, os número 3 e 4 do arttigo 152 do TRLCSP.
12.3.8 P
Publicación da adxudiccación definnitiva no perrfil de contrratante.
De acorrdo co artiggo 151.4 do TRLCSP a adxudicacción do conttrato, que enn todo caso
o deberá serr
motivadda, notificarrase aso can
ndidatos ouu licitadoress simultáneeamente se publicará no
n perfil doo
contrataante. De acordó co arttigo 190 doo TRLCSP, non será preciso
p
publlicar as adx
xudicaciónss
nos diarrios oficiaiss nacionais a que se reefire o paráágrafo primeeiro do apaartado 2 do artigo 154,,
entendééndose que se satisfacee o principiio de publiccidade med
diante a pubblicación effectuada noo

"Diario Oficial da Unión
U
Euro
opea" e a insserción da corresponde
c
ente informaación na plaataforma dee
ma equivaleente xestio
onado polaa
contrataación a quue se refirre o artigoo 334 ou no sistem
Administración Púública da qu
ue dependa a entidadee contratante, sen prexxuízo da utiilización dee
medios adicionais con
c carácterr voluntarioo.
De acorrdo co artiggo 10.3 da Lei 4/20066, de 30 dee xuño de transparenci
t
ia e boas prácticas
p
naa
adminisstración púbblica galegaa, de confoormidade co
o que regulamentariam
mente se deetermine, o
órgano de contrattación publicará na ssúa web, unha
u
vez adxudicadoo o contratto público,,
informaación sobree: os licitaadores; os criterios de
d selección
n e a súa valoración
n; o cadroo
comparaativo das offertas econó
ómicas; a puuntuación obtida
o
por caada oferta, ddetallando a outorgadaa
para caada un dos criterios dee valoracióón; o resum
mo da motiv
vación da vvaloración obtida; e o
adxudiccatario.
12.3.9 F
Formalización do contrrato.
De acorrdo co artiggo 190 do TRLCSP
T
noon son de ap
plicación ass normas reecollidas no
o artigo 1566
para a fo
formalizacióón dos contrratos polas A
Administraccións Públiccas.
A form
malización dos
d contrato
os do poderr adxudicad
dor realizarrase en doccumento prrivado e noo
prazo establecido nos
n pregos. Establecerrase nos preegos que o contratista poderá soliicitar que o
contratoo se leve a escritura
e
púb
blica, correnndo do seu cargo os co
orrespondenntes gastos.
A obrigga de formallización do contrato deeberá recolllerse nos pregos de conndicións, prrevindo quee
cando ppor causas imputables ao adxudiccatario non
n se formalíízase o conntrato dentrro do prazoo
indicadoo, a Fundacción poderáá acordar a incautació
ón da garantía provisioonal que, no
o seu caso,,
esixira. Se as causas da non
n formalizacción foran imputables á Fundaciión, indemn
nizarase aoo
contratista dos danos e prexuízzos que a deemora lle pu
uidera ocasiionar.
12.3.10 Exame dass proposició
óns e propossta de adxu
udicación no
os procedem
mentos aberrtos nos quee
non se rrecollan critterios de adx
xudicación con cuantifficación quee dependa ddun xuízo dee valor.
A mesaa cualificaráá previamen
nte a docum
mentación a que se refirre o artigo 146 do TRL
LCSP. Estaa
documeentación deeberá preseentarse pollos licitado
ores en sob
bre distintoo ao que conteña a
proposicción.
A mesa, no día sinaalado no an
nuncio, proccederá a apeertura das prroposiciónss en acto púb
blico, salvoo
cando sse prevexa que na licitación pooidan emprregarse med
dios electróónicos. Can
ndo para a
valoraciión das proposicións se haxan de ter en contta criterios distintos aoo prezo ped
diranse polaa
mesa, dde considéraalos necesarios, os inforrmes técniccos pertinenttes.
dxudicación ao órgano de contrataación, unhaa
A mesaa formulará a correspondente propposta de ad
vez ponnderados os criterios qu
ue deban apllicarse paraa efectuar a selección do adxudicattario.
Precisarrase nos prregos que a proposta de adxudiccación non crea dereiito ningún a favor doo
licitadorr proposto.

12.3.11 Exame daas proposiccións e prooposta de adxudicació
a
ón nos proccedementoss abertos e
n criterios con cuantifficación qu
ue dependa dun xuízo de valor e
restrinxxidos cando se recollan
a
ppor aplicación de fórmu
ulas.
criterioss avaliables de forma automática
Cando nunha licittación que se siga poor un proceedemento aberto
a
ou rrestrinxido se recollann
q dependda dun xuízzo de valorr e criterioss avaliabless de formaa
criterioss con cuanntificación que
automáttica por aplicación de fórmulas, realizarase en primeirro lugar a avaliación das ofertass
conform
me aos criteerios cuxa cuantificació
c
ón dependaa dun xuízo
o de valor, ddeixándose constanciaa
documeental diso.
Nestes ccasos, os prregos establlecerán a prresentación da proposicción divididda en dous sobres paraa
facer poosible a inddicada valorración separ
arada. Non se
s procederrá á aperturra pública do
d sobre noo
que figuure a parte da proposicción valorabble de form
ma automática ata que se realice a avaliaciónn
das oferrtas conform
me aos criterrios cuxa cuuantificació
ón dependa dun
d xuízo dde valor.

12.4 Exxecución e extinción
e
En canto ao réximee de execución e extincción dos con
ntratos celeb
brados polaa Fundación
n, suxeitos a
regulaciión harmonnizada, seráá de aplicaación o previsto nos apartados
a
118 a 20 das presentess
Instrucións.

CAPÍT
TULO III.- CONTRAT
TOS DE SE
ERVIZOS I CATEGORÍAS 177 A 27 DO ANEXO
A
III
DA TR
RLCS EST
TIMADO SEXA IG
GUAL OU SUPERIO
OR A 2066.000 EUR
ROS (IVE
E
EXCLU
UÍDO)
A adxuddicación deestes contratos realizarrase de confformidade co
c previsto para os contratos nonn
suxeitoss a regulaciión harmoniizada, polo que lles reesultarán aplicables as previsións do capítuloo
IV destaas instruciónns referentees á adxudiccación de diitos contrato
os.

CAPÍT
TULO IV.- CONTRAT
C
TOS NON SUXEITO
OS A REGU
ULACIÓN HARMON
NIZADA
13. PRE
EPARACIÓ
ÓN DOS CONTRATO
C
OS
Contratoos celebraddos pola Fun
ndación Feiiras e Expossicións de Ourense
O
quee non estean
n suxeitos a
regulaciión harmonizada:
113.1 Contid
do do exped
diente de coontratación
n
13.1.1 Á
Ámbito de aplicación
a
As regraas de prepaaración que seguen seráán de aplicaación aos co
ontratos nonn suxeitos a regulaciónn
harmonnizada.
13.1.2 C
Contido mínnimo do exp
pediente de contratació
ón
Os aspeectos que deben inclluirse na ddocumentación preparaatoria destees contrato
os serán oss
seguintees:
-

Determinacción da natu
ureza e exteensión das necesidades
n
s que pretennden cubrirsse mediantee
o contrato proxectado
p
(artigo 22 ddo TRLCSP
P).

-

Determinacción da ido
oneidade doo seu obxeccto e contid
do para satiisfacelas (arrtigo 22 doo
T
TRLCSP).

-

D
Definición do obxecto do contratoo (artigos 26
6 e 86 do TR
RLCSP).

-

R
Referencia á lexislació
ón aplicable ao contrato
o ( artigo 26
6 TRLCSP)..

-

Identificación do órgaano compettente para contratar
c
daa Fundacionn (artigo 51
1 TRLCSP))
iincluíndo a forma de acceso ao peerfil do conttratante (artiigo 53 TRL
LCSP).

-

D
Designaciónn, no seu caaso, do respponsable do contrato (arrtigo 52 TR
RLCSP).

-

C
Condicións de aptitude esixibles (artigo 54 e seguintess TRLCSP) . Regras ap
plicables enn
rrelación cooas empresas non coomunitarias; condición
ns especiaiss de comp
patibilidade;;

ppersoas xuurídicas, em
mpresas coomunitariass; posibilid
dades de concorrer unións dee
eempresarioss; prohibicións de conttratar.
-

E
En particular, as condicións míniimas de solvencia econ
nómica e fiinanceira e profesionall
oou técnica, vinculadas ao obxectoo do contratto e proporcionais a esste, que se esixan paraa
sser admitidoo á licitació
ón, así comoo a documen
ntación requ
uirida para aacreditar as mesmas.

-

N
No seu casoo, esixenciaa de clasificaación (artigo 65 TRLCSP).

-

A enumeracción dos documentos qque integran
n o contrato (artigo 26 T
TRLCSP).

-

F
Fixación doo orzamento
o de licitaciión, atenden
ndo ao prezzo xeral de mercado (aartigos 87 e
226 TRLCSP
P). Cálculo do valor esstimado do contrato dee acordo coaas regras legais (artigoo
88 TRLCSP
P).

-

O programaa ou rúbricaa contable ccon cargo ao
a que se ab
boará o prezzo, no seu caso
c
(artigoo
226 TRLCSP
P).

-

N
No seu caaso, garantías que se esixan, inccluíndo o importe daa garantía, formas dee
ppresentacióón así como o réxime daa súa devolu
ución ou caancelación ((artigo 104 TRLCSP).
T

-

P
Procedemennto aplicab
ble para a adxudicación do con
ntrato, incluuíndo modaalidades dee
rrecepción das
d ofertas, os criterioss de adxudiccación e a posibilidade
p
e de ofertar variantes e
m
melloras (aartigo 137.2 TRLCSP
P). De aco
ordo coa Lei
L 4/2006,, de 30 dee xuño, dee
T
Transparencia e de boaas prácticass na adminisstración púb
blica galegaa, nos contrratos en quee
sse utilice mais dun criterio dee adxudicaación, e saalvo as exxcepcións que
q
poidann
eestablecersee en resolucción motivaada do órgaano de conttratación caando a relacción entre a
ccalidade e o prezo así o esixa, a pponderación
n do prezo como
c
criterrio de adxud
dicación doo
ccontrato noon será inferrior ao 40 % da puntuaación máxim
ma que poidda atribuirse ás ofertass
((artigo 10.55).

-

P
Perfección dos contrato
os (artigo 2 7 TRLCSP)).

-

P
Previsións sobre
s
a form
malización ddo contrato (artigo 28 TRLCSP).
T

-

P
Prazo de duuración do contrato
c
e poosibles prórrrogas (artig
gos 23 e 26 do TRLCSP); as datass
eestimadas para
p o comeezo da súa eexecución e para a súa finalización
f
n (artigo 26 TRLCSP).

-

P
Pactos, cláuusulas e con
ndicións deefinidores dos
d dereitos e obrigas ddas partes do
d contrato,,
eestablecidos ao amparro do princcipio de liberdade de pacto
p
(artiggo 25 TRLCSP). Paraa
ddeterminar o contido razoable oou suficientte de cada contrato deeberá atend
derse a súaa
ccomplexidaade, caracteerísticas, nnatureza e importancia económiica. Para protexer
p
oss

iintereses doo poder adx
xudicador bbuscarase no
n clausulad
do unha deffinición sufficiente doss
ddereitos e obrigas
o
das partes
p
e en pparticular das
d prestació
óns que se bbuscan.
-

Prescriciónns técnicas esixibles ás prestacións (artigo
o 117 TRL
LCSP). No
on poderánn
eestablecersee prescriciións técniccas que mencionen
m
fabricacióóns ou prrocedenciass
ddeterminadas, ou proccedementos concretos contendo referencias
r
a marcas, patentes
p
ouu
ttipos, orixees ou producións determ
minadas, saalvo que o xustifique
x
o obxecto do
d contrato..
E
Estarase aoo establecido
o no artigo 117 do TR
RLCSP en caanto á definnición das prescricións
p
s
ttécnicas.

-

As condiciións de receepción, entreega ou admisión das prrestacións (aartigo 26 TR
RLCSP).

-

A
As condicióóns de pagaamento (artiggo 26 TRLC
CSP).

-

P
Posibilidade de revisiión ou actuualización do prezo para
p
ter enn conta as variaciónss
eeconómicass que acaezaan durante a execución
n do contrato
o (87 TRLC
CSP).

-

No seu casso, condicións de aprazzamento do pago do preezo (artigo 887.7 TRLCSP).

-

N
No seu caaso, condiccións especciais de ex
xecución do
d contratoo, que teráán que serr
ccompatibless co dereito comunitariio (artigo 11
18 TRLCSP
P).

-

O
Os supostoss en que pro
ocede a resoolución (artiigo 26 TRL
LCSP).

-

A extensióón obxectiv
va e temporral do deber de confid
dencialidadee que, no seu caso, see
iimpoña ao contratista
c
(artigo
(
26 T
TRLCSP).

-

P
Previsión, se
s é o caso, do sometem
mento a arb
bitraxe da so
olución das diferenzas que poidann
xxurdir sobree os efectoss, cumprimeento e extincción do con
ntrato (artigoo 50 TRLCSP).

-

Se é o casoo, información sobre aas obrigas relativas
r
á fiscalidade,
f
n do medio,,
protección
eemprego, e condicións laborais e información sobre as
a condicióóns de subrrogación enn
ccontratos dee traballo (aartigos 119 e 120 TRLC
CSP).

n prego dde condicións, que form
mará parte iintegrante do
d contrato..
Estas prrevisións reecolleranse nun
Cando sse estime peertinente separar do claausulado xu
urídico do contrato
c
as ccaracterísticcas técnicass
das presstacións; ass súas calid
dades e a reegulación daa súa formaa de execucción nos seu
us aspectoss
técnicoss, aprobarasse un prego de prescricións técnicaas que recolllerá estes eextremos.
O expeddiente debeerá referirsee á totalidadde do obxeccto do contrrato, sen prrexuízo do previsto noo
apartadoo 3 do artigo 86 TRLC
CSP acerca da súa even
ntual divisió
ón en lotes.

13.2 Trramitación e aprobaciión do expeediente
13.2.1 R
Regras proccedementais aplicables
Serán de aplicaciónn as previsió
óns estableccidas no núm
mero 12.2 das
d presentees Instrución
ns.
13.2.2 Naqueles contratos que
q
impoññan ao adx
xudicatario a obriga de subrog
garse comoo
empregaador en detterminadas relacións llaborais, o órgano de contratacióón deberá facilitar
f
aoss
licitadorres, no proopio prego ou na do cumentació
ón complem
mentar, a innformación
ns sobre ass
condicióóns dos conntratos dos traballadorres aos quee afecte a subrogaciónn que resultte necesariaa
para peermitir a avvaliación do
os custes llaborais que implicaráá tal medidda. A estess efectos, a
empresaa que viñeese efectuan
ndo a presstación obx
xecto do co
ontrato a aadxudicar e que teñaa
condicióón de emppregadora dos
d traballaadores afecttados estaráá obrigada a facilitarr a referidaa
informaación á Funddación a req
quirimento ddesta (artigo
o 120 TRLC
CSP).

14. AD
DXUDICAC
CIÓN DO
OS CONT
TRATOS NON
N
SOM
METIDOS A REGU
ULACIÓN
N
HARM
MONIZADA
A.
14.1 Principios ap
plicables á adxudicació
a
ón destes contratos
T
nna adxudicación de con
ntratos non suxeitos a regulaciónn
De acorrdo co artiggo 191 do TRLCSP
harmonnizada seránn de aplicaciión as seguiintes disposicións:
-A adxuudicación estará
e
someetida en toodo caso ao
os principio
os de publiicidade, co
oncorrencia,,
transparrencia, conffidencialidade, igualdadde e non disscriminación.
-A adxuudicación reealizarase a quen presennte a oferta económicaamente máiss vantaxosa.
-Entendderanse cum
mpridas as esixencias
e
dderivadas do
d principio de publiciidade coa in
nserción daa
informaación relativva a licitació
ón dos contrratos con im
mporte supeerior aos 50..000 euros no
n perfil doo
contrataante da entiddade.
14.2 Procedementtos aplicablles. Norma s xerais.
14.2.1 P
Procedemenntos de adxu
udicación
A adxuddicación reaalizarase, ordinariamennte, utilizan
ndo o procedemento abberto ou pro
ocedementoo
restrinxxido. En iguuais suposto
os aos enum
merados no TRLCSP, poderá segguirse o pro
ocedementoo
negociaado, e nos caasos previsttos no artigoo 180 poderrá recorrersee ao diálogoo competitiv
vo.
O poderr adxudicaddor poderá concluir coontratos meenores apliccándose o pprevisto no número 11
destas Innstrucións.
14.2.2 M
Mesa de conntratación

Constituuirase unhaa mesa de contrataciión nos procedemento
os abertos e restrinxiidos e noss
procedeementos neggociados co
on publicidaade a que see refire o arrtigo 177.1 e 2 do TR
RLCSP. Noss
procedeementos neggociados no
os que sexa necesario publicar
p
anu
uncios de liccitación, a constitución
c
n
da mesaa será potesttativa para o órgano dee contratació
ón.
A mesa estará consstituida tal e como se ddefine no pu
unto12.3.6 destas
d
Instruuccións.
14.2.3 P
Principios de
d igualdadee e transpareencia
Ó órganno de conttratación daará aos liciitadores e candidatos un tratameento igualittario e nonn
discrimiinatorio e axxustará a sú
úa actuaciónn ao princip
pio de transp
parencia.
14.2.4 C
Confidenciaalidade
Será apllicable o dissposto no arrtigo 140 doo TRLCSP.
14.2.5 C
Convocatoriia de licitacións.
Na convvocatoria daas licitación
ns será apliccable a segu
uinte publiciidade:
Inserción da
d correspon
ndente inforrmación naa plataformaa de contrattación a quee se refire o
artigo 3334 ou no siistema equiivalente xesstionado pola Administración Púbblica da quee dependa a
entidadee contratantte.
Os anuncioos de licitacción publicaaranse, así mesmo,
m
no perfil
p
de conntratante do
o órgano dee
contrataación.
De acorrdo co artiggo 10.2 da Lei 4/20066, de 30 de xuño, de transparenc
t
cia e boas prácticas
p
naa
adminisstración púbblica galegaa, a publiciddade na páx
xina web daa entidade tterá o seguiinte contidoo
mínimoo: o obxectoo do contratto; o seu prrezo, a referrencia do diario oficiall en que se publicou o
anuncioo, no seu caso; a data de
d finalizaciión do prazo de recepcción de oferrtas, o lugarr onde estass
haberánn de ser pressentadas; e os
o pregos dee cláusulas administrattivas e presccricións técnicas.
14.2.6 P
Prazos de prresentación das solicituudes de partticipación e das propos icións.
Os prazzos de receppción das ofertas e sollicitudes de participación deberánn establecersse tendo enn
conta o tempo quue razoablemente poiida ser neecesario parra prepararr aquelas, atendida a
complexxidade do contrato.
No casoo de que o expediente da contrattación fose declarado de
d tramitaciión urxentee, os prazoss
estableccidos para a licitación, adxudicacióón e formalización do contrato
c
redduciranse á metade.
14.2.7 P
Proposiciónns dos intereesados
Será applicable o diisposto nos artigos 14 5 e 146 do TRLCSP. Nos pregoss recollerasse sempre a
cláusulaa de que a presenttación das proposició
óns dos in
nteresados supon a aceptaciónn

incondiccionada pollo empresarrio do contiddo da totalid
dade das deevanditas clláusulas ou condicións,,
sen salvvedade ou reeserva ningu
unha.
14.2.8 A
Admisibiliddade de variaantes ou meelloras
Será apllicable o dissposto no arrtigo 147 doo TRLCSP.
14.2.9 P
Puxa electróónica
Será poosible acudiir a un pro
ocedemento de poxa electrónica
e
ñas
ñ condiciións do artigo 148 doo
TRLCS
SP.
n procedem
mento
14.2.10 Sucesión no
Será apllicable o arttigo 149 do TRLCSP.
14.2.11 Criterios de valoración
n das ofertaas
a
150 ddo TRLCSP para os criterios de vaaloración dee ofertas, see
Será apllicable o disposto no artigo
ben nonn será necesaria a consttitución do ccomité de expertos previsto nese pprecepto.
Non seerá preciso efectuar a unha avaaliación sep
parada das ofertas coonforme ao
os criterioss
cuantificables meddiante a merra aplicaciónn de fórmulas e a daqu
ueles outross criterios nos
n que nonn
concorrra esta circuunstancia, see ben os preegos poderán
n optar por ese sistemaa.
14.2.12 Clasificación das oferttas e adxudi
dicación do contrato
c
O órganno de contrratación claasificará, poor orden decrecente, ass proposicióóns presenttadas e quee
non forran declaraddas desprop
porcionadass ou anorm
mais conform
me ao sinallado no artigo 152 doo
TRLCS
SP. Para reaalizar dita clasificación
c
n atenderá aos criterio
os de adxuudicación siinalados noo
prego oou no anunccio podend
do solicitar para isto cantos
c
inforrmes técniccos estime pertinentes.
p
.
Cando o único criiterio a con
nsiderar sexxa o prezo, entenderan
nse que a ooferta econó
ómicamentee
máis vaantaxosa é a que incorpora o prezoo máis baixo
o.
O órganno de contrratación req
quirirá ao l icitador que presentara a oferta eeconómicam
mente máiss
vantaxoosa para quee, dentro do prazo de ciinco días háábiles, a con
ntar dende o seguinte aquel en quee
recibiráá o requerim
mento, pressente a doccumentació
ón xustificativa de atooparse ao corrente
c
noo
cumprim
mento das súas obrigaas tributariaas e coa Seguridade Social
S
ou aautorice ao órgano dee
contrataación para obter
o
de forrma directa acreditació
ón disto, de dispor efecctivamente dos medioss
que se ccomprometeerá a adicarr ou adscribbir á execucción do con
ntrato confoorme ao artiigo 64 e dee
ter connstituido a garantía definitiva quue sexa prrocedente. Os corresppondentes certificados
c
s
poderánn ser expeddidos por medios eleectrónicos, informático
os ou telem
máticas, ag
gás que see
establezza outra couusa nos preg
gos.
De nonn cumprimeentarse axeiitadamente o requirim
mento do prrazo sinaladdo, entendeerase que o
licitadorr retira a súa
s oferta, procedéndoose nese caso a recab
bar a mesm
ma documeentación aoo
licitadorr seguinte, pola
p orden na
n que queddaran clasifi
ficadas as offertas.

O órganno de contraatación deb
berá adxudiccar o contraato dentro dos
d cinco dí
días hábiles seguintes a
recepcióón da docuumentación
n. Nos proccedementoss negociado
os e de diiálogo com
mpetitivo, a
adxudiccación concrretará e fixaará os termoos definitivo
os do contraato.
14.2.13 Ofertas conn valores an
normais ou ddesproporciionados
Será de aplicación o previsto no
n número 112.3.7 das presentes
p
In
nstrucións.
14.2.14 Notificacióón aos candiidatos e liciitadores e a publicidadee das adxuddicación.
A adxxudicación deberá seer motivadda, notificarase aos candidatoos ou liciitadores e,,
simultánneamente, se
s publicaráá no perfil ddo contratante.
A notifficación debberá conter,, en todo ccaso, a info
ormación neecesaria quue permita ao
a licitadorr
excluidoo ou candiddato descarttado coñeceer as razónss da decisió
ón da adxuddicación. En
n particularr
expresaará os seguinntes extremo
os:
a) En rrelación coos candidato
os descartaados, a exp
posición ressumida dass razóns po
olas que see
desestim
mou a súa caandidatura.
b) Con respecto dos
d licitadorres excluiddos do proccedemento de
d adxudicaación, taméén de xeitoo
resumiddo, as razónns polas que non se adm
mitiu a súa oferta.
o
c) En ttodo caso, o nome do
o adxudicattario, as caaracterísticaas e vantaxxes da prop
posición doo
adxudiccatario deteerminantes de que forra seleccion
nada a oferrta deste coon preferen
ncia ás quee
presentaaran os restaantes licitad
dores cuxas ofertas foraan admitidaas.
O órganno de contrratación poderá non coomunicar determinado
d
os datos rellativos á ad
dxudicaciónn
cando cconsidere, xustificándo
x
o debidameente no exp
pediente, que a divulgaación desa in
nformaciónn
poida obbstaculizar a aplicación
n dunha norrma, resultaar contraria ao interese público ou
u prexudicarr
interesees comerciaiis lexítimos de empresaas públicas ou privadass ou a comppetencia leal entre elas,,
ou canddo se trate de contrato
os declaraddos secretoss ou reserv
vados ou cuuxa execuciión deba irr
acompaañada de medidas
m
de seguridade
s
especiais conforme
c
á lexislaciónn vixente, ou
o cando o
esixa a protecciónn dos interreses esencciais da seg
guridade do
o Estado e así se deeclarase dee
conform
midade co prrevisto no artigo
a
13.2.dd) do TRLC
CSP.
14.2.15 Reserva daa facultade de
d declarar deserto o co
ontrato
Os preggos dos conttratos non harmonizad
h
dos poderán
n reservar paara a Fundaación a posiibilidade dee
declararr deserto o contrato. A declaraación do deserto
d
deb
berá motivaarse nos criterios
c
dee
adxudiccación recollidos no prego,
p
en ciircunstanciaas intrínseccas a licitacción ou en inutilidadee
sobrevidda do obxeccto do contrrato.
14.2.16 Formalizacción do conttrato.
Será applicable o previsto
p
noss parágrafoos segundo e terceiro do númeroo 12.3.9 daas presentess
Instrucións.

14.3 Procedementto Aberto
14.3.1 D
Delimitaciónn
No proocedemento aberto to
odo empressario intereesado podeerá presenttar unha proposición,
p
,
quedanddo excluidaa toda negocciación dos ttermos do contrato
c
coss licitadoress.
14.3.2 IInformaciónn aos licitad
dores
Será apllicable o dissposto no arrtigo 158 doo TRLCSP.
14.3.3 P
Prazos para presentació
ón de propo sicións
O prazoo de presenntación de proposiciónns non será inferior a quince díías, contado
os dende a
publicacción do annuncio do contrato,
c
saalvo nos co
ontratos de obras e dde concesión de obrass
públicass, en que o prazo
p
será, como mínim
mo de vintee seis días.
Os prazzos indicadoos poderán reducirse á metade en
n caso de declaración
d
de urxenciaa, sendo dee
aplicaciión o dispossto no artigo
o 112 do TR
RLCSP.
Poderasse aplicar un
u prazo dee presentaciión de prop
posicións de 10 días ccasos en qu
ue se poidaa
xustificaar técnicam
mente que o indicado prazo é su
uficentemen
nte atendidda a complexidade doo
contratoo.
14.3.4 E
Exame das proposición
p
ns e propostaa de adxudiicación.
A mesaa de contrattación cualificará previiamente a documentac
d
ión que se refire o arttigo 146 doo
TRLCS
SP, que deeberá preseentarse pol os licitado
ores en sob
bre distintoo ao que conteña a
proposicción, e proocederá possteriormentee á apertura e exame das propo sicións, forrmulando a
correspoondente prooposta de adxudicació
a
ón ao órgan
no de contraatación, unh
nha vez pon
nderados oss
criterioss que debann aplicarse para
p efectuaar a selecció
ón do adxudicatario.
A apertu
tura das prooposicións deberá
d
efecttuarse no prrazo máxim
mo dun mess contado deende a dataa
de finalización do prazo
p
para presentar
p
offertas.
En todoo caso, a appertura das proposiciónns realizaran
nse en acto
o público, saalvo cando se prevexaa
que na llicitación pooidan empreegarse mediios electrón
nicos.
Cando ppara a valorración das proposicións
p
s se haxan de
d ter en con
nta criterioss distintos ao
a do prezo,,
ó órganno competennte para iso poderá soliicitar, antes de formulaar a súa prop
oposta, canto
os informess
técnicoss considere precisos. Igualmente, poderá solicitarse estees informess cando sex
xa necesarioo
verificaar que as ofeertas cumpreen coas esp ecificaciónss técnicas do
d prego.

Farase cconstar noss pregos qu
ue a propostta de adxud
dicación non crea dereeito ningún a favor doo
licitadorr proposto. Non obstan
nte, cando o órgano de
d contratacción non addxudique o contrato dee
acordo ccoa propostta formulada deberá mootivar a súaa decisión.
14.3.5 A
Adxudicacióón
Cando o único criteerio a consiiderar para sseleccionar o adxudicaatario do conntrato sexa o do prezo,,
a adxuddicación debberá recaer no prazo m
máximo de quince días a contar ddende o seg
guinte o dee
aperturaa das propossicións.
Cando ppara a adxuudicación do
d contrato se deban ter
t en contaa unha plurralidade de criterios o
prazo m
máximo para efectuar a adxudicacción será dee dous messes a contarr dende a apertura
a
dass
proposiccións, salvoo que se estaablécese out
utro no prego
o de cláusullas administtrativas particulares.
Os prazzos indicaddos nos apaartados anteeriores amp
pliaranse en
n quince díaas hábiles cando sexaa
necesariio seguir oss trámites ao
os que se re fire o artigo
o 152 do TR
RLCSP.
De nonn se produciir a adxudicación denttro dos praazos sinalad
dos, os licittadores teráán dereito a
retirar a súa propossición.
14.4 Procedementto restrinxido
Caracterizacción
14.4.1 C
No proccedemento restrinxido só poderánn presentar proposición
p
ns aqueles eempresarioss que, a súaa
solicitudde e en atennción a súa solvencia, ssexan selecccionados polo órgano de contrataación. Nestee
procedeemento estaará prohibid
da toda neggociación dos
d termos do contrat
ato eos soliicitantes ouu
candidaatos.
14.4.2 C
Criterios parra a selecció
ón dos canddidatos
Con carrácter previo ao anun
ncio de licittación, o órgano
ó
de contratación
c
n deberá esstablecer oss
criterioss obxectivoos de solveencia, de eentre os sin
nalados noss artigos 775 a 79 do
o TRLCSP,,
conform
me aos caless elixiranse os candidattos que van a ser invitaados a presen
entar propossicións.
O órganno de contraatación sinaalará o númeero mínimo
o de empressarios aos quue invitará a participarr
no proccedemento, que non po
oderá ser infferior a cincco. Se así se
s estima prrocedente, o órgano dee
contrataación poderrá igualmen
nte fixar o número máximo
m
de candidatos
c
aos que see invitará a
presentaar a oferta.
En calqquera caso, o número de candiddatos invitaados debe ser
s suficiennte para garantir unhaa
competeencia efectiva.
Os criteerios ou norm
mas obxectivos e non ddiscriminato
orios conforrme aos calles se
14.4.3 S
Solicitudes de
d participaación

O prazoo de recepciión de soliccitudes de pparticipación será, com
mo mínimo, de dez díaas, contadoss
dende a publicaciónn do anunciio.
As soliccitudes de participació
ón deberánn ir acompaañadas da documentac
d
ción a que se refira o
artigo 146.1 do TR
RLCSP.
14.4.4 S
Selección dee solicitantees
O órganno de contrratación, un
nha vez com
mprobada a personalid
dade e solvvencia dos solicitantes,
s
,
seleccioonará os quee deban passar á seguinnte fase, aoss que invitarrá, simultánneamente e por escrito,,
a presenntar as súas proposición
ns.
O númeero de canddidatos inviitados a preesentar pro
oposicións deberá
d
ser iigual, polo menos, aoo
mínimoo que, no seuu caso, se fixase
f
previaamente. Can
ndo o númeero de candi
didatos que cumpran
c
oss
criterioss de seleccción sexa in
nferior a e se número mínimo, o órgano de contratacción poderáá
continuaar o proceddemento co
os que reúnnan as condicións esix
xidas, sen que poida invitarse a
empresaarios que non solicittaran particcipar nestee, ou a caandidatos qque non po
osúan esass
condicióóns.
14.4.5 C
Contido das invitaciónss e informacción aos inv
vitados a parrticipar
As invitacións connterán unhaa referencia ao anuncio
o de licitacción publicaado e indicarán a dataa
límite ppara a receppción de offertas, o endderezo ao que
q deben enviarse
e
e a lingua en
n que debann
estar reedactadas, os
o criterioss de adxuddicación do
o contrato que se terrán en contta e a súaa
ponderaación relativva, ou no seeu caso, a oorde decreceente de imp
portancia atrribuído a esstes, se nonn
figuraseen no anunccio de licitacción, e o luggar, día e ho
ora de apertura de propposicións.
A invittación aos candidatos incluirá unn exemplarr dos prego
os e a coppia da docu
umentaciónn
complem
mentaria, ou
o conteráá as indicaacións perrtinentes paara permitiir o accesso a estess
documeentos, candoo os mesmos se poñan directamen
nte a súa disposición poor medios ellectrónicos,,
informááticos e telem
máticos con
nforme ao ddisposto no número
n
seg
guinte das prresentes insstrucións.
Os órgaanos de conntratación ou
o os serviizos compeetentes debeerán facilitaar, antes do
os seis díass
anteriorres á data lím
mite fixada para a receepción das ofertas,
o
á infformación ssuplementarria sobre oss
pregos ou sobre a documen
ntación com
mplementarria que llees sexan soolicitados coa
c
debidaa
antelaciión polos caandidatos.
Será de aplicación neste proceedemento o previsto no
o artigo 158..3 do TRLC
CSP.
Proposiciónns e adxudicación
14.4.6 P
O prazoo para a preesentación de
d proposiccións non será inferiorr a quince ddías, contad
dos dende a
data de envío da innvitación.
xencia a dezz días.
O pazo indicado pooderá reducirse no casoo de declaraación de urx

Poderasse aplicar un
u prazo dee presentacción de dezz días naqu
ueles suposstos nos qu
ue se poidaa
xustificaar técnicam
mente que o indicado prrazo é suficiiente atendida a compleexidade do contrato.
Na adxuudicación do
d contrato
o será de applicación o previsto no
n número 15.2.12 daas presentess
instrucióóns.

do
14.5 Procedementto negociad
14.5.1 C
Caracterizacción
No proccedemento negociado a adxudicaación recaerrá no licitad
dor xustificaadamente elixido
e
poloo
órgano de contrataación, tras efectuar connsultas con diversos
d
can
ndidatos e nnegociar as condiciónss
do contrrato cun ou con varios deles.
O proceedemento neegociado seerá obxecto de publicid
dade previa nos casos pprevistos no
o artigo 1777
do TRL
LCSP, nos que será posible
p
a ppresentación
n de ofertaas en conccorrencia po
or calqueraa
empresaario interesado. Nos restantes supostos, non será necesario dar publicidade aoo
procedeemento, asegurándose a concorrenncia median
nte o cumprrimento do pprevisto no
o artigo 1788
do TRL
LCSP.
14.5.2 S
Supostos xeerais de apliccación
Os conttratos que celebre o poder adxuudicador po
oderán adxu
udicarse m
mediante pro
ocedementoo
negociaado nos messmos casos que
q os estabblecidos no artigo 170 do TRLCSPP.
14.5.3 S
Supostos esppecíficos
Ademáiis de nos caasos previsttos no númeero anteriorr, os contrattos de obraas poderán adxudicarse
a
e
por proccedemento negociado nos supostoos enumeraados no artig
go 171 do T
TRLCSP, os
o contratoss
de xestiión de servizzos público
os nos suposstos enumerrados no arttigo 172 TR
RLCSP, os contratos
c
dee
subminiistración noos casos previstos
p
noo artigo 17
73 TRLCSP
P, os contrratos de seervizos noss
supostos previstos no artigo 174 LCSP. O
Os restantess contratos do
d poder addxudicador poderán
p
serr
adxudiccados por prrocedementto negociaddo, nos casos previstos no artigo 1 70 e ademaais, cando o
seu valoor estimado sexa inferio
or a 100.00 0 euros.
14.5.4 D
Delimitaciónn da materia obxecto dde negociaciión
No preggo de conddicións deteerminaransee os aspecto
os económicos e técniicos que, no
o seu caso,,
haxan dde ser obxeccto de negocciación coass empresas.
14.5.5 A
Anuncio de licitación e presentacióón de solicitudes de participación
Cando sse acuda aoo procedemeento negociiado por concorrer as circunstanci
c
ias previstaas ñas letrass
a) e b) ddo artigo 1770 do TRLC
CSP, na letrra a) do artiigo 171 do TRLCSP, oou na letra a)
a do artigoo

174 do TRLCSP, o órgano dee contratacióón deberá publicar
p
un anuncio dee licitación no
n perfil dee
contrataante.
Poderá prescindirse da publicación do annuncio cand
do se acudaa ao proceddemento neg
gociado porr
presentaarse ofertass irregularess ou inacepttables nos procedemen
p
ntos anteceddentes, sem
mpre que naa
negociaación se incclúen todos os licitadoores que no procedemeento aberto ou restrinx
xido, ou noo
procedeemento de diálogo
d
com
mpetitivo seeguido con anterioridad
de presentaasen ofertas conformess
cos requuisitos form
mais esixidoss, e só eles.
Igualmeente, nos coontratos que poidan addxudicarse por proced
demento neggociado po
or ser a súaa
contía innterior á inddicada nos artigos 171 letra d), 17
72 letra b), 173 letra f)), 174 letra e) e 175 doo
TRLCS
SP, deberá publicarse
p
un
u anuncio de licitación no perfil do contrataante cando o seu valorr
estimaddo sexa supeerior a 50.00
00 euros.
Serán dde aplicaciónn ao proced
demento neegociado, no
os casos en que se prooceda á pub
blicación dee
anuncioos de licitacción, as no
ormas conti das no núm
mero 15.2.5
5 das preseentes Instru
ucións. Nonn
obstantee, en caso de
d que se decida
d
limitaar o número
o de empresas as que se invitará a negociar,,
deberá tterse en connta o sinalad
do no apartaado primeiro
o do número seguinte.
14.5.6 N
Negociaciónn dos termos do contratto
No proocedemento negociado
o será neceesario soliccitar ofertas, polo meenos a tress empresass
capacitaadas para a realización do obxectoo do contrato
o, sempre que
q iso sexa posible.
O órganno de contraatación pod
derá articulaar o procedemento neg
gociado en ffases sucesivas, co finn
de reduccir progresiivamente o número
n
de ofertas a neegociar med
diante a apliicación dos criterios dee
adxudiccación sinallados no anuncio de liccitación ou no prego de
d condición
óns, indicándose nestess
se vai faacer uso dessta facultade. O número
ro de solució
óns que se cheguen
c
ataa a fase final deberá serr
o suficcientemente amplo co
omo para ggarantir un
nha competencia efecctiva, semp
pre que see
presentaaran un núm
mero suficieente de soluccións ou de candidatos axeitados.
Durantee a negociacción, o órgaano de contrratación, ou persoa na quen
q
deleguue, velará po
orque todoss
os licitadores reciiban igual trato. En particular non facilittarán, de fforma discrriminatoria,,
informaación que pooida dar van
ntaxes a detterminados licitadores
l
con
c respectoo ao resto.
O órgaano de conntratación negociará
n
ccos licitado
ores as ofertas que eestes presen
ntaran paraa
adaptalaas aos requuisitos indiccados nos pregos de cláusulas administrati
a
ivas particu
ulares e noo
anuncioo de licitación, no seu
u caso, e nnos posiblees documen
ntos compleementarios,, co fin dee
identificcar a oferta económicam
mente máiss vantaxosa..
No expediente debberá rexistraarse constanncia dos co
onvites curssados, das oofertas recib
bidas e dass
razóns ppara a súa aceptación
a
ou
o rexeitameento.
O órganno de contratación pod
derá designaar un negocciador ou co
omisión neggociadora para
p
levar a
cabo as actuacións contemplad
das nos aparrtados anterriores.

14.6 Diáálogo comp
petitivo
15.6.1 R
Remisión áss regras do TRLCSP
T
Será applicable aos procedemeentos de diáálogo comp
petitivo o diisposto noss artigos 17
79 a 183 doo
TRLCS
SP.
14.7 Noormas especciais aplica
ables aos cooncursos dee proxectoss
Será apllicable aos concursos
c
de
d proxectoss o disposto
o nos artigoss 184 a 188 do TRLCS
SP.
14.8 Raacionalizaciión técnica da contrattación
14.8.1 S
Sistemas parra a racionaalización daa contratació
ón
Para raccionalizar e ordenar a adxudicacción de con
ntratos o po
oder adxudiicador podeerá concluirr
acordoss marco, artticular sistem
mas dinámiicos, ou cen
ntralizar a contratación
c
n de obras, servizos ouu
subminiistracións enn servizos especializad
e
dos.
Os sisteemas para a racionalizaación da conntratación deberán
d
axustarse ás dissposicións do
d Título III
do Libroo III da TRL
LCSP para a adxudicacción de con
ntratos suxeiitos a regulaación harmo
onizada.
14.8.2 A
Acordos maarco
Será apllicable a reggulación esttablecida noos artigos 19
96 e seguinttes do TRLC
CSP.
14.8.3 S
Sistemas dinnámicos de contratacióón
Será apllicable a reggulación esttablecida noos artigos 19
99 e seguinttes do TRLC
CSP.
14.8.4 C
Centrais de contratación
n
O podeer adxudicaddor poderá adherirse aos sistemaas de contrratación cenntralizada establecidos
e
s
polas A
Administraccións Públiccas a travéés da concllusión do corresponde
c
ente acordo
o na formaa
previstaa no TRLCS
SP.

15. TRA
AMITACIÓ
ÓN URXENTE DOS CONTRA
ATOS NON
N SUXEITO
OS A REGU
ULACIÓN
N
HARM
MONIZADA
A
Se a cellebración do contrato é necesaria para atendeer unha neccesidade inaaprazable ou
u se resultaa
preciso acelerar a adxudicació
a
ón por razónns de interesse público e o órgano dde contratacción declaraa
urxente a súa tram
mitación, motivándoo
m
debidamen
nte na docu
umentación preparatorria, será dee
ula 15.2.6 soobre redución de prazo
os.
aplicaciión o previsto na cláusu

16. FO
ORMALIZ
ZACIÓN DOS
D
CON
NTRATOS NON SU
UXEITOS A REGU
ULACIÓN
N
HARM
MONIZADA
A
Será apllicable o inddicado na clláusula 14.22.16.
17. EXE
ECUCIÓN
N DOS CON
NTRATOS
Os conttratos celebbrados pola Fundaciónn en canto aos seus effectos e exttinción rexeeranse poloo
dereito pprivado.
O órganno de conttratación reeservarase eexpresamen
nte nos preegos, ou caando estes non sexann
necesariios no contrrato, a facultade de moodificalos por
p razóns de
d interese ppúblico así como
c
daloss
por resooltos, de accordo co esttablecido naas presentes Instrución
ns. No proccedemento que se sigaa
para a aadopción doo acordo reelativo á moodificación
n do contratto ou ó exeercicio da facultade
fa
dee
resoluciión deberá darse
d
audien
ncia ao conttratista.
17.1 Exxecución deefectuosa e demora
1.- Nos pregos de condiciónss xerais de cada licitacción ou no documentoo contractuaal poderasee
introduccir e prever penalidadees para o supposto de cu
umprimento defectuosoo da prestaciión obxectoo
do mesm
mo ou para o suposto do
d incumpriimento dos compromissos ou das ccondicións especiais
e
dee
execución do contrrato. Estas penalidades
p
s serán prop
porcionadas á gravidadde do incum
mprimento e
a súa coontía non pooderá superaar o 10 por ccento do orrzamento co
ontractual.
2.-O conntratista esttá obrigado a cumprir o contrato dentro
d
do prazo total fixxado para a realizaciónn
do mesm
mo, así com
mo dos prazo
os parciais ssinalados paara a súa execución succesiva.
3.- A constituciónn en moraa do contraatista non precisará intimación previa po
or parte daa
Fundaciión.
4.- Canddo o contrattista, por caausas imputtables ao meesmo, tivesee incorrido en demora respecto aoo
cumprim
mento do prazo
p
total,, a Fundacción poderáá optar ind
distintamentte pola resolución doo
contratoo ou pola im
mposición das
d penalidaades diarias na proporcción de 0,200 euros por cada 1.0000
euros doo prezo do contrato.
c
5.-O órggano de conntratación poderá acorddar a inclusiión no prego
o de cláusullas particulaares dunhass
penalidaades distinntas ás enu
umeradas nno parágraffo anterior cando, ate
tendendo ás especiaiss
caracterrísticas do contrato, se
s considerre necesario
o para a súa
s correctaa execución e así see
xustifiqque no expeddiente.
6.- Cadda vez que as penalidaades por deemora acad
den un múlltiplo do 5 por 100 do prezo doo
contratoo, o órganoo de contrattación estarrá facultado
o para procceder á resoolución do mesmo ouu
acordar a continuiddade da súa execución ccon imposicción de nov
vas penalidaades.

7.-A Fuundación terá a mesm
ma facultaade a que se refire o apartado anterior respecto
r
aoo
incumprrimento porr parte do contratista ddos prazos parciais,
p
can
ndo se tivesse previsto no
n prego dee
cláusulaas particularres ou cando a demora no cumprim
mento daqu
ueles faga prresumir razoablementee
a impossibilidade dee cumprir o prazo totall.
8.- Canddo o contraatista, por caausas imputtables ao mesmo,
m
tivesse incumpriddo a execucción parciall
das preestacións deefinidas no
o contrato, a Fundació
ón poderá optar, indiistintamentee, pola súaa
resoluciión ou pola imposición
n das penaliidades que, para tales supostos, see determineen no pregoo
de cláussulas particuulares.
9.- As ppenalidadess imporansee por acorddo do órgan
no de contrratación, addoptado a proposta
p
doo
responsable do conntrato si se tivese desiignado, quee será inmeediatamentee executivo,, e se faránn
efectivaas mediantee dedución das cantidaades que, en
e concepto
o de pago tootal ou parrcial, debann
abonarsse ao contraatista ou so
obre a garanntía que, no
o seu caso, se tivese cconstituido, cando nonn
podan ddeducirse daas mencionaadas certificcacións.

17.2 Reesolución poor demora e prórrogaa dos contrratos.
1.- Se a Fundación optase polaa resoluciónn esta deberrá acordarse polo órganno de contraatación.
o por motivvos non imputables ao contratista
c
e este ofréceese cumprirr
2.- Se o retraso fosse producido
os seus compromisos dándollle prórrogaa do tempo que se lle tina sinalad
ado, se conccederá polaa
Fundaciión un prazo que será, polo menoos, igual ao tempo perd
dido, agás qu
que o contraatista pedisee
outro m
menor.
17.3 Ind
demnizacióón de danoss e perdas
1.- Seráá obriga do contratista indemnizaar todos os danos e preexuízos quee se causen a terceiross
como coonsecuenciaa das operaccións que reequira a exeecución do contrato.
c
2.- A reeclamación daqueles
d
fo
ormularase, en todo casso, conforme ao proceddemento establecido naa
lexislación aplicablle a cada su
uposto.
17.4 Principio de risco
r
e venttura.
A execuución do conntrato realizzarase a riscco e venturaa do contratista.
17.5 Paagamento do
d prezo
1.-O coontratista teerá dereito ao abono da prestacción realizaada nos teermos estab
blecidos noo
contratoo, con arrannxo ao prezzo convido.. 2.-O pagaamento do prezo
p
podeerá facerse de maneiraa
total ouu parcial, mediante abo
onos a contaa ou, no caso de contrratos de traccto sucesivo
o, mediantee
pagameento en cadaa un dos ven
ncementos qque se estipu
ulasen.

3.-O coontratista teerá tamén dereito a ppercibir abo
onos a con
nta polo im
mporte das operaciónss
preparattorias da exxecución do
o contrato e que esteaan comprend
didas no obbxecto do mesmo,
m
nass
condicióóns sinaladdas nos resspectivos ppregos, deb
béndose asegurar os referidos pagamentos
p
s
mediantte a prestaciión de garan
ntía.
4.- A Fuundación terrá a obriga de aboar o pprezo dentrro do prazo ordinario doos trinta díaas seguintess
á data da expedicción das ceertificaciónns de obrass ou dos corresponde
c
entes docum
mentos quee
acrediteen a realizacción total ou
u parcial doo contrato, sen
s prexuízo do estableecido no arttigo 222 doo
TRLCS
SP e, si se demorase,
d
deberá
d
aboaar ao contraatista, a parttir do cumpprimento do
o devanditoo
d mora e a indemnizaación polos custos de ccobramento nos termoss
prazo dee trinta díass, os xuros de
previstoos na Lei 3//2004, de 29
2 de decem
mbro, pola que se estaablecen meddidas de loiita contra a
morosiddade nas opperacións comerciais. Cando non
n proceda a expediciónn de certifi
ficacións dee
obra e a data de reecibo da facctura ou sollicitude de pago
p
equivalente se prreste a dúbiida ou sexaa
anteriorr á recepción das meercadorías oou á prestaación dos servizos, o prazo de trinta díass
contarasse dende ditta data de reecepción ouu prestación
n.
Non obsstante o preevisto no paarágrafo antterior e o seeu contido aplicarase
a
noos termos sinalados naa
disposicción transitooria sexta do
o TRLCSP..
17.6 Moodificación
n dos contra
atos.
De confformidade co
c disposto no artigo 220 do TRLC
CSP, serán de aplicacióón as norm
mas contidass
no Títullo V do Libro I sobre modificación
m
n dos contraatos.

TINCIÓN DOS CON
NTRATOS
18. EXT
Os conttratos extingguiranse porr cumprimeento ou por resolución.
r
18.1 Cu
umprimentto dos contrratos.
1.-O conntrato entennderase cum
mprido poloo contratistaa cando estee realice, dee acordo coss termos doo
mesmo e a satisfacción da Fun
ndación, a tootalidade daa prestación
n.
2.- En ttodo caso, a súa constaatación esixxirá por partte da Fundaación un actto formal e positivo dee
recepcióón ou confformidade dentro
d
do m
mes seguin
nte á entreg
ga ou realizzación do obxecto
o
doo
contratoo, ou no prrazo que se determinne no prego
o de condiccións xeraiis por razón das súass
caracterrísticas.
3.- Nos contratos fixarase
f
un prazo de ggarantía con
ntado da datta de recepcción ou con
nformidade,,
transcorrrido o cal sen
s obxecciións por paarte da Fund
dación, agás os supostoos en que se
s establezaa
outro prrazo legal, quedará
q
extinguida a reesponsabilid
dade do con
ntratista. Exxceptúanse do
d prazo dee
garantíaa aqueles coontratos en que pola ssúa natureza ou caractterísticas noon resulte necesario,
n
o
que debberá xustificcarse debidaamente no eexpediente de
d contratacción, consiggnándoo ex
xpresamentee
no prego.

18.2 Reesolución doos contrato
os
Son cauusas de resoolución dos contratos, aademais das especificaadas nos preegos e das contidas
c
noo
TRLCS
SP para cadaa tipo de con
ntrato, as seeguintes:
a) A moorte ou incaapacidade sobrevida doo contratistaa individual ou a extinnción da perrsonalidadee
xurídicaa da sociedaade contratista, sen prexxuízo do prrevisto no arrtigo 219.3.
b) A decclaración dee concurso ou
o a declaraación de inssolvencia en
n calquera ooutro proced
demento.
c) O muutuo acordo entre a Fun
ndación e o contratista..
d) A non formalizaación do con
ntrato en praazo.
e) A deemora no cuumprimento
o dos prazoos por partee do contrattista e o inccumprimentto do prazoo
sinaladoo en caso dee contratació
ón por proccedemento de
d urxencia..
f) O incumprimennto das restantes obriggas contracttuais esenciiais, cualifiicadas como tales noss
pregos oou no contraato.
g) As esstablecidas expresamen
nte no contrrato.

19. CES
SIÓN DOS
S CONTRA
ATOS SUBC
CONTRAT
TACIÓN
19.1 Ceesión dos coontratos
Os preggos establecerán que oss dereitos e obrigas emanantes do contrato pooderán ser ceedidos poloo
adxudiccatario a unn terceiro, sempre que as calidadee técnicas ou
o persoais do cedentee non forann
razón deeterminantee da adxudiccación do ccontrato, apllicándose oss requisitos establecido
os no artigoo
226 do T
TRLCSP.
19.2 Su
ubcontratacción.
O contrratista podeerá concertar con tercceiros a reaalización paarcial da pprestación, agás
a
que o
contratoo ou os preggos dispoñaan o contrarrio ou que pola
p
súa natureza e conndicións e deduza quee
aquel teen que ser executado directamennte polo adx
xudicatario.. A celebraación dos su
ubcontratoss
someterrase nos prregos ao cu
umprimentoo dos requiisitos e réxime indicaddos no artiigo 227 doo
TRLCS
SP.

