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I.- DISPOSICIÓNS XERAIS
1- OBXECTO, NON DIVISION EN LOTES DO CONTRATO, CÓDIGOS DE
IDENTIFICACIÓN
1.1 OBXECTO DO CONTRATO
O obxecto da contratación é a instalación solar fotovoltaica de autoconsumo instantáneo
na estación de tratamento de auga potable, mediante a subministración de módulos
fotovoltaicos e a correspondente estrutura para a instalación solar fotovoltaica de
autoconsumo instantáneo na estación de tratamento de auga potable da
Mancomunidade do Salnés; de acordo coas características e alcance que se define en
o presente Prego e no Proxecto técnico.
1.2 NON DIVISIÓN EN LOTES DO OBXECTO DO CONTRATO
O obxecto do contrato non se divide, a efectos da súa execución, en lotes.
Non procede a división en lotes debido á interoperatividade funcional das distintas
subministracións.
O propio obxecto do contrato, consistente no subministro de equipos, non aconsella a
división en lotes, por canto a realización independente das diversas prestacións
comprendidas no obxecto do contrato, dificultaría a correcta execución do proxecto
desde o punto de vista técnico, pola necesidade de coordinar a execución das diferentes
prestacións, levadas a cabo por unha pluralidade de contratistas diferentes.
1.3 CÓDIGOS
CONTRATO

DE

IDENTIFICACIÓN

DAS

PRESTACIÓNS

OBXECTO

DO

O obxecto do contrato identifícase cos códigos seguintes:
Código CPV

Descrición

31712331-9
09331200-0

Células fotovoltaicas
Módulos solares fotovoltaicos

2.- NECESIDADE DA CONTRATACIÓN
A necesidade da contratación xustifícase no aforro enerxético nas instalacións da
Estación de Bombeo da ETAP da Mancomunidade do Salnés, sita en Monte Treviscoso
(Cambados-Vilanova de Arousa)

3.- NATUREZA XURÍDICA
O presente contrato ten carácter administrativo e cualifícase como contrato de
subministracións, de conformidade co disposto no artigo 16 da 9/2017, de 8 de
novembro, de Contratos do Sector Público, aínda que o obxecto inclúe pequenas obras
e instalación das subministracións.
4.- RÉXIME XURÍDICO
A contratación axustarase ás prescricións recollidas no presente Prego e no Proxecto
Técnico; á Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se
traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do
Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, (en diante LCSP), ao
Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei
30/2007, de Contratos do Sector Público e ao Regulamento Xeral da Lei de Contratos
das Administracións Públicas, aprobado por R.D.1098/2001, de 12 de outubro (en diante
RGLCAP), no que non se opoña á lei.
A documentación incorporada ao expediente que ten carácter contractual, nos termos e
alcance que establece o a Lei de Contratos do Sector Público, e o Regulamento da Lei
de Contratos das Administracións Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de
12 de outubro, no que non contradiga á norma legal antes citada, é a seguinte:
1. O presente prego de cláusulas administrativas particulares e os seus anexos.
2. O proxecto técnico.
3.- A oferta do licitador que resultou adxudicatario en toda a súa extensión e os
documentos técnicos e económicos incluídos na mesma.
4.- O correspondente contrato administrativo que se subscriba entre o licitador e a
Mancomunidade do Salnés.
No caso de contradición entre algúns dos referidos documentos integrantes do contrato,
prevalecerán as determinacións ou criterios contidos nos devanditos documentos co
mesmo orde de prelación anteriormente exposto.
En caso de discordancia entre o presente prego e calquera do resto dos documentos
contractuais, prevalecerá o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, no que se
conteñen os dereitos e obrigacións que asumen as partes.
6.- ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN DO CONTRATO, VALOR ESTIMADO DO
CONTRATO, FINANCIAMENTO E EXISTENCIA DE CRÉDITO
6.1. ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN
ao límite máximo que se pode comprometer
incluído o IVE.
Desagrégase nos seguintes conceptos:

ORZAMENTO DE EXECUCION MATERIAL

Instalacións FV
Gastos Xerais
Beneficio Industrial

13% s.e.m.
6 % s.e.m.

Subtotal
I.V.E.
Total

83.274,00
10.825,62
4.996,44
99.096,06

21 % s.e.c.

20.810,17
119.906,23

6.2. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO
O valor estimado do contrato é de 99.096,06 .
6.3. PREZO DO CONTRATO
As ofertas dos licitadores determinarán o prezo do contrato para a prestación dos
servizos e consignarán, de maneira independente, o importe do Imposto sobre o Valor
Engadido.
O prezo do contrato é o que se deriva da adxudicación do contrato.
Para todos os efectos entenderase que nas ofertas dos licitadores están incluídos todos
os gastos que a empresa ou empresas adxudicatarias deba realizar para o cumprimento
das prestacións contratadas, como son os xenerais, financeiros, seguros, transporte e
desprazamentos, honorarios de persoal, taxas, impostos e toda clase de tributos,
Imposto sobre o Valor Engadido incluído e calquera outros que puidesen establecerse
ou modificarse durante a vixencia do contrato.
6.4. FINANCIAMENTO E EXISTENCIA DE CRÉDITO
O contrato de instalación solar fotovoltaica de autoconsumo instantáneo na estación de
tratamento de auga potable mediante a subministración e instalación de mediante a
subministración de módulos fotovoltaicos e a correspondente estrutura para a
instalación solar fotovoltaica de autoconsumo instantáneo na estación de tratamento de
auga potable da Mancomunidade do Salnés, está subvencionado pola Vicepresidencia
e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza; Dirección Xeral de
Administración Local, por importe de 83.934,36
A diferenza de 35.971,87

s.

Existe consignación orzamentaria con cargo á partida do orzamento de gastos:
20.172.609.00
7.- PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO
O prazo de execución do contrato, é dicir de entrega e instalación das subministracións,
será de 2 MESES, contados a partir da data da firma do contrato.
De acordo coas normas reguladoras da subvención da Dirección Xeral de
Administración Local que financia o proxecto, o expediente de contratación e a
execución do mesmo, deberá realizarse e xustificarse antes do 31-10-2020.

II.- PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN E ADXUDICACIÓN
8.- CAPACIDADEE PARA CONTRATAR
Poderán presentar proposicións as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou
estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar, non estean incursas nunha
prohibición de contratar, e acrediten ante o órgano de contratación que ostentan a
solvencia económica, financeira e técnica, conforme se determina no presente prego de
condicións.
As empresas deberán ser persoas físicas ou xurídicas cuxa finalidade ou actividade teña
relación directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos seus respectivos estatutos
ou regras fundacionais e dispoñan dunha organización con elementos persoais e
materiais suficientes para a debida execución do contrato.
Poderán, así mesmo, presentar proposicións as unións de empresarios que se
constitúan temporalmente ao efecto, sen que sexa necesaria a formalización das
mesmas en escritura pública ata que se efectuou a adxudicación do contrato ao seu
favor, rexéndose polo disposto no art. 69 da LCSP.
9.- SOLVENCIA
A solvencia económica e financeira do empresario deberá acreditarse polo medio
seguinte:
Volume anual de negocios, referido ao mellor exercicio dentro do tres últimos
dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de actividades do
empresario por importe igual ou superior a 148.644,09 euros.
O volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das súas contas anuais
aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivese inscrito no
devandito rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba
estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditarán
o seu volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e contas anuais
legalizados polo Rexistro Mercantil.
As empresas deberán acreditar a súa solvencia técnica polos seguintes medios que
deberán concorrer conxuntamente (non constitúen medios de acreditación alternativos,
senón acumulativos):
1.-Relación dos principais traballos realizados no tres últimos anos no ámbito de
infraestruturas enerxéticas ou o aforro enerxético, indicando: importe, datas e o
destinatario, público como privado, dos mesmos. Os servizos ou traballos efectuados
acreditaranse mediante certificados expedidos ou visados polo órgano competente,
cando o destinatario sexa unha entidade do sector público; cando o destinatario sexa
un suxeito privado, mediante un certificado expedido por este ou, a falta deste
certificado, mediante unha declaración do empresario, no seu caso, estes certificados
serán comunicados directamente ao órgano de contratación pola autoridade
competente.
O importe anual medio dos servizos ou traballos realizados deberá ser, polo menos, de
69.367,24 euros.
As circunstancias relativas á capacidade, solvencia e ausencia de prohibicións de
contratar ás que se refiren os apartados anteriores, deberán concorrer na data final de
presentación de ofertas e subsistir no momento de perfección do contrato.

10.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

11.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN
De conformidade co disposto na disposición adicional décimo quinta da LCSP, a
presentación de ofertas e solicitudes de participación efectuarase de forma manual, sen
que sexa posible a presentación telemática de ofertas debido a que o órgano de
contratación carece de sistemas ofimáticas que garantan o segredo das ofertas ata o
acto de apertura pública.
As notificacións e publicacións derivadas da tramitación do procedemento de licitación
realizaranse por medios electrónicos. As notificacións practicaranse mediante
comparecencia na sede electrónica da Mancomunidade do Salnés cursando o
correspondente aviso á dirección de correo electrónico habilitada que como tal
identifique o licitador.
A documentación contractual atoparase a disposición dos licitadores na Plataforma de
Contratación do Sector Público.
Os licitadores poderán visitar as instalacións actuais da ETAP, previa concertación de
cita cunha antelación mínima de 5 días naturais.
12.-TRAMITACIÓN E PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO
O expediente de contratación tramitarase de forma urxente.
O contrato adxudicarase, mediante procedemento aberto, considerándose para a súa
adxudicación unha pluralidade de criterios en base á mellor relación calidade-prezo, ao
amparo do disposto nos artigos 145 e 156 LCSP.
13.- PROHIBICIÓN DE PRÁCTICAS COLUSORIAS
De conformidade co disposto no artigo 150 LCSP, se o órgano de contratación ou a
mesa de contratación tivesen indicios fundados de condutas colusorias no
procedemento de contratación, no sentido definido no artigo 1 da Lei 15/2007, de 3 de
xullo, de Defensa da Competencia, trasladaraos con carácter previo á adxudicación do
contrato á Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia ou, no seu caso, á
autoridade de competencia autonómica correspondente, a efectos de que a través dun
procedemento sumarísimo pronúnciese sobre aqueles. A remisión dos devanditos
indicios terá efectos suspensivos no procedemento de contratación. Se a remisión
realízaa a mesa de contratación dará conta diso ao órgano de contratación.
En España a colusión entre empresas atópase prohibida polo artigo 1 da Lei 15/2007
de 3 de xullo, de Defensa da Competencia. De acordo ao seu artigo 62 poderá ser
considerada infracción moi grave, nese caso, o artigo 63 contempla a posibilidade de
impor unha multa que podería alcanzar o 10 % da cifra total de negocios da empresa,
ou, cando non fose posible delimitala, unha multa de máis de 10 millóns de euros. Así
mesmo, de acordo co artigo 61.2 da LDC dita conduta non sería unicamente imputable
á empresa que directamente a execute senón tamén ás empresas ou persoas que a
controlan.

14.- PUBLICACIÓN DA LICITACIÓN.
O anuncio de licitación publicarase no PERFIL DE CONTRATANTE DA
MANCOMUNIDADE DO SALNÉS, aloxado na páxina web da Mancomunidade
(https://mancomunidadedosalnes.com/perfil-do-contratante/), con ligazón á Plataforma
de Contratación do Sector Público (www.contratosdelestado.es),
15.- LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS
15.1.- LUGAR E FORMA DE PRESENTACIÓN
Non resulta obrigatorio o emprego de medios electrónicos no procedemento de
presentación de ofertas deste contrato, ao darse estas circunstancias xustificativas
previstas na Disposición Adicional décimo quinta da Lei 9/2017:
* Debido ao carácter especializado da contratación, o uso de medios electrónicos
requiriría ferramentas, dispositivos ou formatos de arquivo específicos que non están
dispoñibles ou non aceptan os programas xeralmente dispoñibles.
* Debido a que a utilización de medios electrónicos require equipos ofimáticos
especializados dos que non dispón o órgano de contratación.
Os licitadores presentarán as súas proposicións no Rexistro Xeral da Mancomunidade
do Salnés: Paseo da Calzada s/n, 36630 Cambados (Pontevedra), de 9:00 a 14:00
horas de luns a venres.
Presentación por correo:
Cando a documentación envíese por correo o empresario deberá xustificar hora de
imposición
do
envío
e
anunciar
mediante
correo
electrónico
(contratacion@osalnes.com) ou mediante télex ou fax (986526092) ou telegrama,
sempre antes da terminación do prazo sinalado no anuncio.
Sen o cumprimento deste trámite, a documentación non será admitida se é recibida polo
órgano de contratación con posterioridade á data e hora de finalización do prazo.
En caso de anunciar o envío ao órgano de contratación nos termos indicados, e
transcorridos dez días desde a data de finalización do prazo para a presentación
proposicións, esta non tivese entrada no Rexistro Xeral da Mancomunidade, non será
admitida.
Presentación por calquera dos restantes procedementos establecidos no artigo 16.4 da
Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común e das
administracións públicas:
O depósito do envío deberá ser anunciado ao órgano de contratación da mesma
maneira sinalada no parágrafo anterior. Se non fose anunciado o envío non se admitirá
ningunha proposición que teña entrada no Rexistro Xeral da Mancomunidade, con
posterioridade ao acto de apertura indicado no anuncio de licitación.
15.2.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS
Conforme o art. 156 da LCSP e considerando a obrigatoriedade de dar publicidade á
convocatoria no Diario Oficial da Unión Europea en atención á contía do contrato, o
prazo para a presentación de proposicións, establecerase en QUINCE DIAS NATURAIS
desde o día seguinte á publicación do anuncio no perfil do contratante. Se o último día
do prazo fose inhábil este entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

16.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS LICITADORES, FORMA E
CONTIDO DÁS PROPOSICIÓNS.
As proposicións haberán de reunir os requisitos previstos no art. 139 da LCSP.
As proposicións dos interesados deberán axustarse aos pregos e documentación que
rexen a licitación, e a súa presentación supón a aceptación incondicionada polo
empresario do contido da totalidade das súas cláusulas ou condicións, sen excepción
ou reserva algunha, así como a autorización á mesa e ao órgano de contratación para
consultar os datos recolleitos no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas
do Sector Público ou nas listas oficiais de operadores económicos dun Estado membro
da Unión Europea.
Cada licitador non poderá presentar máis dunha proposición. Tampouco poderá
subscribir ningunha proposta en unión temporal con outros se o fixo individualmente ou
figurar en máis dunha unión temporal. A infracción destas normas dará lugar á non
admisión de todas as propostas por el subscritas.
Na proposición deberá indicarse, como partida independente, o importe do Imposto
sobre o Valor Engadido que deba ser repercutido.
As determinacións das proposicións que estean en contradición, sexan incompatibles
ou se opoñan ao presente prego, teranse por non postas, sen prexuízo do que proceda,
respecto da admisibilidade das mesmas.
Os contratistas deberán estar en condicións de presentar os documentos acreditativos
que se esixan na convocatoria no momento da presentación da oferta.
Os licitadores presentarán TRES SOBRES PECHADOS, identificados, no seu exterior,
con indicación da licitación á que concorran, asinados polo licitador ou a persoa que o
represente e indicación do nome e apelidos ou razón social da empresa.
Ditos sobres conterán: o primeiro (A), a documentación relativa ao cumprimento dos
requisitos previos, o segundo (B), incluirá a proposición relativa a criterios de
adxudicación cualitativos que dependen dun xuízo de valor e o terceiro (C) incluirá a
proposición económica relativa aos criterios de adxudicación avaliables mediante
fórmulas.
Os licitadores deberán estruturar as súas ofertas de forma ordenada e dando resposta
sistemática e precisa ás esixencias do Proxecto técnico de maneira que se facilite a
lectura e a compresión das súas propostas.
O contido de cada sobre, que deberá estar relacionado en folla independente, deberá
ter os requisitos que se sinalan a continuación:
16.1.- SOBRE A: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOUS REQUISITOS PREVIOS
Documentación administrativa. Presentarase un único Sobre A, no que figurará:
a) Declaración responsable do licitador indicativa do cumprimento das condicións
establecidas legalmente para contratar coa Administración. Presentarase conforme ao
modelo fixado no ANEXO I dos presentes pregos ou Documento Europeo Único de
Contratación (DEUC).
O DEUC atópase dispoñible en seguinte ligazón: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd
NO caso de utilizar o DEUC, deberase indicar en documento independente o seguinte:
-Dirección de correo electrónico designada para efectuar as notificacións/comunicacións

-Autorización expresa á Mancomunidade para demandar os datos que obren noutras
Administracións con obxecto de comprobar a veracidade das declaracións realizadas.
b) Nos casos en que o empresario recorra á solvencia e medios doutras empresas de
conformidade co artigo 75 da LCSP, cada unha delas tamén deberá presentar unha
declaración responsable na que figure a información pertinente para estes casos con
arranxo ao formulario normalizado do documento europeo único de contratación.
c) En todos os supostos en que varios empresarios concorran agrupados nunha unión
temporal, achegarase unha declaración responsable por cada empresa participante na
que figurará a información requirida nestes casos no formulario do documento europeo
único de contratación a que se refire o artigo seguinte.
Adicionalmente á declaración ou declaracións a que se refire o parágrafo anterior
achegarase o compromiso de constituír a unión temporal por parte dos empresarios que
sexan parte da mesma de conformidade co esixido no apartado 3 do artigo 69 da LCSP.
d) Ademais da declaración responsable a que se refire a letra a) anterior, as empresas
estranxeiras, nos casos en que o contrato vaia a executarse en España, deberán
achegar unha declaración de sometemento á xurisdición dos xulgados e tribunais
españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto
puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro
que puidese corresponder ao licitante.
16.2.- SOBRE B: PROPOSICIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN
CUALITATIVOS QUE DEPENDEN DUN XUIZO DE VALOR
A documentación do sobre B, ademais de en papel físico, entregarse á en formato dixital
(CD).
O contido de esta documentación estará limitado a 30 paxinas en tamaño A4 por unha
cara ou 15 por dúas, pudendo empregaranse folios tamaño A3 en planos (contarán
como unha páxina), sen contar o índice e a portada. O formato será en letra arial, tamaño
12 entreliñado 1,15 e texto xustificado.
A proposición suxeita a avaliación previa, cuantificable mediante xuízos de valor,
comprenderá:
1) PROGRAMA DE TRABALLOS.
2) ACTUACIÓN AMBIENTAL
3) MELLORAS VINCULADAS CO OBXECTO DO CONTRATO.
16.3.- SOBRE C: CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN ECONÓMICOS AVALIABLES
MEDIANTE FÓRMULAS:
Criterios avaliables matematicamente (Sobre C):
Dentro do sobre, incluiranse os seguintes documentos, así como unha relación
numerada dos mesmos:
1) AMPLIACIÓN DO PRAZO DE GARANTÍA.

2) PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
17.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN
Para a valoración das proposicións e a determinación da mellor oferta atenderase a
unha pluralidade de criterios de adxudicación en base á mellor relación calidade-prezo
(criterios cuantificables mediante xuízos de valor e mediante fórmulas matemáticas).
17.1.-CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN QUE DEPENDEN DUN XUIZO DE VALOR
(Sobre B):
Puntuación 49 puntos

As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o
desenvolvemento das distintas unidades a realizar en cada prazo, de acordo, no seu
caso coas mensualidades fixadas no cadro de características.
Deberá incluír:
Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das
unidades de obra, que reflicta a continuidade e coordinación dos traballos dos
distintos oficios que interveñen, así como a definición da calidade de materiais,
sistemas construtivos e instalacións que o contratista se compromete a
empregar na obra, e en especial:
plano de distribución das casetas de obra, colectores, provisións,
guindastres e outra maquinaria
plano de circulacións na parcela durante os traballos, peonís e
motorizadas
plano de servizos afectados e demais afeccións á contorna
diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da execución
listaxe de medios humanos e maquinaria a utilizar na obra
Perfil ou listaxe, no seu caso, das empresas subcontratadas e
subministradoras de materiais.
Un gráfico da execución das distintas unidades de obra-melloras
vinculadas, en forma de diagrama de Gantt ou de barras, no que figure o
orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto-oferta
(desagregado en porcentaxes de tempo-referencia a días, axustado ás
anualidades previstas, no seu caso, nas condicións de licitación.
Calquera referencia neste gráfico a conceptos distintos do orzamento de
licitación, suporá a non admisión da oferta.
O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra.
Valorarase:
análise correcta do ámbito de actuación
análise correcta do ámbito de actuación e adaptación ao Plan se
Seguridade e Saúde no traballo

análise correcta de posibles afeccións ao territorio, servizos preexistentes ou persoas
descrición técnica adecuada dos traballos a realizar
disposición adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da
estrada (casetas de obra, guindastres, colectores, maquinaria, etc).
circulación apropiada de persoal e maquinaria pola obra
calidade das subministracións, materiais e instalacións a empregar en
obra
coherencia dos diagramas de Gantt e PERT.
adecuación dos medios humanos asignados á obra, por encima dos
mínimos indicados no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas
particulares
adecuación dos medios materiais asignados á obra por encima dos
mínimos indicados no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas
particulares
desenvolvemento de programa en base a melloras vinculadas e
singularidade da obra
Adaptación da instalación ao emprazamento e mantemento

SUBCRITERIOS DE VALORACION
Memoria: 3 puntos
Factor de valoración: Definición motivada e vinculante e do impacto de execución
das obras, tratándose dun factor cualitativo cuxa asignación de puntos terá
especialmente en conta a adaptación da execución ás condicións reais da obra
sen utilización de propostas estándar.
Definición obxecto contrato:
Análise de proxecto:
Detección dificultades:

0-1 puntos
0-1 puntos
0-1 puntos

Planificación xeral dúas traballos: 2 puntos
Factor de valoración: Definición motivada e vinculante e do impacto de execución
das obras, tratándose dun factor cualitativo cuxa asignación de puntos terá
especialmente en conta a proposta xustificada en cada un das unidades que
compoñen o conxunto de obra e a súa adaptación ás condicións reais da obra
sen utilización de propostas estándar.
Definición completa con total ou suficiente adaptación á obra:
Ata 100 %
Definición completa con insuficiente adaptación á obra:
Ata 65 %
Definición parcial con suficiente adaptación á obra:
Ata 30 %
Definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra:
0%

Desenvolvemento de programa en base a melloras vinculadas e
singularidade da obra: 5 puntos
Factor de valoración: Definición motivada e vinculante e do impacto de execución
das melloras vinculadas e a propia singularidade do conxunto, tratándose dun
factor cualitativo cuxa asignación de puntos terá especialmente en conta as
propostas de solución fixadas, de maneira ponderada, con concreción os
requisitos, límites, modalidades e características das mesmas, así como a súa
necesaria vinculación co obxecto do contrato en proposta xustificada entendido
como todo aquilo que perfecciona a prestación do contrato sen que veña esixido
ou determinado nas prescricións, sen utilización de propostas estándar.
Definición completa con total ou suficiente adaptación á obra: Ata 100 %
Definición completa con insuficiente adaptación á obra: Ata 65 %
Definición parcial con suficiente adaptación á obra: Ata 30 %
Definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra: 0 %

ACTUACIÓN AMBIENTAL: 10 PTOS
As empresas deberán presentar un programa de actuación ambiental que contemple
o desenvolvemento das distintas unidades a realizar en cada prazo, de acordo, no
seu caso coas mensualidades fixadas no cadro de características.
Deberá incluír:
Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de obra
e en especial:
Reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais.
Rexeneración de espazos.
Indicación de vertedoiros autorizados onde se van a trasladar os
materiais usados, excedentes ou procedentes de demolición ou derribas.
Compromiso de achegar, no seu momento, a documentación que
acredite que os residuos de construción e demolición realmente
producidos na obra foron xestionados, segundo o disposto no art. 4.c do
R.D. 105/2008.
Medidas de aforro enerxético.
A documentación anterior irá acompañada de:
Plano de áreas protexidas afectadas, no seu caso
Plano de ordenación dos colectores sobre a parcela
Plano de situación de vertedoiros e puntos limpos a utilizar durante a obra
Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da actuación
ambiental
Copias dos certificados de xestión ambiental de que dispoña a empresa
Copias dos certificados de adecuación ambiental dos materiais a
empregar na obra
Compromiso das empresas externas colaboradoras en materia
ambiental, no seu caso

Valorarase
análise correcto da relación da obra co medio ambiente
análise correcto das posibles afeccións ambientais
descrición axustada das medidas de control e corrección previstas
adecuación das medidas de reciclaxe de residuos sólidos e líquidos
xustificación da certificación ambiental dos materiais a empregar
axuste das medidas de aforro enerxético a adoptar/redución emisións
axuste das medidas de recuperación e rexeneración ambientais a
adoptar ao final da obra
axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos
traballos a realizar
descrición adecuada dos vertedoiros e centros de xestión de residuos
axuste dos medios humanos asignados á xestión ambiental, na
empresa e na obra
utilización de enerxía procedente de fontes renovables
uso eficiente da auga e a enerxía e dos materiais
o custo ambiental do ciclo de vida
a utilización de materiais ecolóxicos
etiquetas ecolóxicas ecodiseño/distintivos de calidade do produto
outras formas de acreditación dos rendementos ou esixencias
funcionais
desenvolvemento de programa ambiental en base a melloras vinculadas
e singularidade a obra

SUBCRITERIOS DE VALORACION
Memoria ambiental: 4 puntos
Factor de valoración: Definición motivada e vinculante e do impacto de execución
das obras, tratándose dun factor cualitativo cuxa asignación de puntos terá
especialmente en conta a adaptación da execución ás condicións ambientais
reais da obra sen utilización de propostas estándar
Definición completa con total ou suficiente adaptación á obra:
Ata 100 %
Definición completa con insuficiente adaptación á obra:
Ata 65 %
Definición parcial con suficiente adaptación á obra:
Ata 30 %
Definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra:
0%
Desenvolvemento de programa ambiental en base a melloras
medioambientais vinculadas e singularidade da obra: 6 puntos
Factor de valoración: Definición motivada e vinculante e do impacto de execución
das obras, de programa de actuación en base a melloras ambientais vinculadas

e singularidade da obra, tratándose dun factor cualitativo cuxa asignación de
puntos terá especialmente en conta as propostas de solución fixadas, de maneira
ponderada, con concreción os requisitos, límites, modalidades e características
das mesmas, así como a súa necesaria vinculación co obxecto do contrato en
proposta xustificada entendido como todo aquilo que perfecciona a prestación
do contrato sen que veña esixido ou determinado nas prescricións, sen
utilización de propostas estándar.
Definición completa con total ou suficiente adaptación á obra: Ata 100 %
Definición completa con insuficiente adaptación á obra: Ata 65 %
Definición parcial con suficiente adaptación á obra: Ata 30 %
Definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra: 0 %

ME LLORAS VINCULADAS: 29 PTOS
As empresas deberán presentar un programa de execución de melloras vinculadas
entendidas como todo aquilo que perfecciona a prestación do contrato sen que veña
esixido ou determinado nas prescricións que definen o obxecto do mesmo. É
imprescindible, en consecuencia, a súa vinculación ao obxecto da prestación
(obxectividade) e a xustificación de en que mellora, porqué mellórao, e con arranxo
a que criterios mellóranse tales circunstancias.
Requisitos que han de reunir as melloras:
1. Deberán estar suficientemente especificadas. Considerarase que se cumpre
esta esixencia cando se fixen, de maneira ponderada, con concreción: os
requisitos, límites, modalidades e características das mesmas, así como a súa
necesaria vinculación co obxecto do contrato.
2. Non caben melloras xenéricas ou non suficientemente determinadas en canto
aos aspectos da prestación
3. Deben gardar relación directa co obxecto do contrato e unha adecuada
motivación
4. Debe tratarse de prestacións adicionais ás que figuraban definidas no proxecto
e no prego de prescricións técnicas
5. Non poden alterar nin o obxecto nin a natureza das prestacións do contrato, e
en concreto, o emprazamento dentro do espazo dispoñible plasmado en
proxecto.

SUBCRITERIOS DE VALORACION
Impacto enerxético da medida: Pmax-5 puntos

Factor de valoración: Definición motivada e vinculante e do impacto enerxético de
execución das melloras, valorando con maior puntuación aquelas propostas que
teñan un maior aforro de enerxía expresada en KWh/ano, debidamente contrastado
en bases de datos oficiais en función da tecnoloxía existente e proposta.

Pi= Pmax (Oferta aforro licitador/Oferta máximo aforro)
Redución emisións: Pmax-5 puntos
Factor de valoración: Definición motivada e vinculante e do impacto en redución de
emisións de execución das melloras, valorando con maior puntuación aquelas
propostas que teñan unha maior redución de emisións expresada en Tm-CO2/ano,
debidamente contrastado coa conversión de factores de emisión do IDAE, bases de
datos oficiais en función da tecnoloxía existente e proposta.
Pi= Pmax (Oferta redución emisións licitador/Oferta máximo redución
emisións)
Relativas a incrementar as prestacións engadidas que figuraban
definidas non proxecto e no prego de prescricións técnicas: Pmax-Ata
19 puntos

Factor de valoración: Definición motivada e vinculante conforme ás unidades de obra
e valoración descritas en ANEXO II. O criterio de valoración será indicar SI ou NON.
Non sinalar nada equivale a NON.
I-1.-Proposta de iluminación zonal recinto instalacións
SI: _____

NON:______ Puntos: Pi-Ata 2

I-2.-Mellora sistema proxectado
SI: _____

NON:______ Puntos: Pi-Ata 4

I-3.-Unidades de obra non incluídas en proxecto
SI: _____

NON:______ Puntos: Pi-Ata 13

Sobre a contía do factor de valoración de cada unha das melloras, aplicarase un
coeficiente de relevancia que valore a adecuación da mellora proposta polo
licitador ao obxecto de contrato, comprendido entre 0.1-1, en función do interese,
en base ao obxectivo e espírito do proxecto e ao desenvolvemento concreto da
mellora exposta, para a Administración e a idoneidade-adecuación dos prezos aos
prezos oficiais ou de mercado, comprendido entre 0.1-1 asignando a puntuación
final en función do coeficiente ponderado total pola puntuación máxima a outorgar.
O concepto de INTERESE, integra variables obxectivas tratándose dun factor
cualitativo cuxa asignación de puntos terá especialmente en conta as propostas de
solución fixada, de maneira ponderada, con concreción os requisitos, límites,
modalidades e características das mesmas, así como a súa necesaria vinculación
co obxecto do contrato en proposta xustificada entendido como todo aquilo que

perfecciona a prestación do contrato sen que veña esixido ou determinado nas
prescricións, sen utilización de propostas estándar. Fundamental atenderase a:
Interese da medida para a administración contratante
Tipoloxía de equipos e tipo de actuación, características técnicoenerxéticas
Calidade técnica da proposta
Verificación de proposta fronte a simulacións ou estimacións.
Mantemento e servizo posventa
Adaptación ao obxectivo do proxecto

MELLORAS

PUNTOS
EXECUCION
(Pi)

INTERESE

IDONEIDADE/PREZOS
PROPOSTOS POLO
LICITADOR

TOTAL
PONDERADO

TOTAL

IMPACTO
ENERXETICO
REDUCION
EMISIÓNS
PROPOSTA DE
ALUMBRADO
ZONAL RECINTO
INSTALACIÓNS
MELLORA
SISTEMA
PROXECTADO
UNIDADES DE
OBRA NON
INCLUIDAS NO
PROXECTO

TOTAL
EXCLUSIÓNS: As empresas que non superen a puntuación mínima do 50 % dos
puntos asignados nesta FASE I, coa suma da puntuación correspondente aos
criterios de valoración: CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE XUÍZOS DE
VALOR, non continuarán no proceso selectivo

SOBRE C: PROPOSICIÓN ECONOMICA E DOCUMENTACION CUANTIFICABLE
DE FORMA AUTOMATICA
Puntuación: 51 PUNTOS
PROPOSICIÓN ECONOMICA: 11 PTOS
Pi= Pmax (Oferta económica máis baixa/Oferta económica licitador)
PRAZO DE GARANTIA: 40 PTOS

Só valoraranse a ampliación do prazo de garantía ata un máximo de 5 anos (é dicir
o prazo inicial de 1 ano máis 4 anos): 10,0 puntos por ano.
18.- MESA DE CONTRATACIÓN, APERTURA E EXAME DE PROPOSICIÓNS
A mesa de contratación procederá á apertura, valoración e publicación do resultado da
valoración do sobre relativo aos criterios cualitativos obxecto de valoración discrecional
(sobre B) con carácter previo á celebración do acto público de apertura do sobre que
conteñen os criterios económicos valorables matematicamente (sobre C).

18.2.- BAIXAS DESPROPORCIONADAS OU ANORMAIS
Consideraranse, en principio, DESPROPORCIONADAS ou ANORMAIS as ofertas que
se atopen nos seguintes supostos:
A -Cando, concorrendo un só licitador, sexa inferior ao orzamento basee de licitación en
máis de 25 unidades porcentuais.
B -Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en máis de 20 unidades
porcentuais á outra oferta.
C -Cando concorran tres licitadores ou máis, as que sexan inferiores en máis de 10
unidades porcentuais á media aritmética das ofertas presentadas.
Cando se identifique unha proposición que poida ser considerada desproporcionada ou
anormal, estarase ao disposto no artigo 149 da Lei 9/2017, de Contratos do Sector
Público.
19.- CLASIFICACIÓN DÁS OFERTAS E ADXUDICACIÓN DO CONTRATO
Clasificación das ofertas por orde decrecente, determinación do licitador que presentase
a oferta economicamente máis vantaxosa e realización do requirimento previsto no
artigo 150 LCSP.
A mesa de contratación clasificará por orde decrecente as proposicións presentadas e
que non fosen declaradas desproporcionadas ou anormais. Para realizar a dita
clasificación, atenderá aos criterios de adxudicación sinalados no prego ou no anuncio
podendo solicitar para iso cuantos informes técnicos estime pertinentes.

Unha vez aceptada a proposta da mesa polo órgano de contratación, os servizos
correspondentes requirirán ao licitador que presentase a mellor oferta, para que, dentro
do prazo de cinco días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, presente a documentación xustificativa das circunstancias acreditativas da
aptitude e solvencia se non se achegou con anterioridade, tanto do licitador como
daqueloutras empresas a cuxas capacidades se recorra; de dispor efectivamente dos
medios que se comprometeu a dedicar ou adscribir á execución do contrato e de
constituír a garantía definitiva. Os correspondentes certificados poderán ser expedidos
por medios electrónicos, informáticos ou telemáticas.
Unha vez recibida a documentación solicitada, o órgano de contratación deberá
adxudicar o contrato dentro do cinco días hábiles seguintes á recepción da
documentación.
En ningún caso poderá ser declarada deserta unha licitación se existe algunha oferta ou
proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que recolle este prego.
A adxudicación, que deberá ser motivada, notificaráselles aos candidatos licitadores e,
simultaneamente, publicarase no perfil do contratante e conterá os extremos
expresados no artigo 151 LCSP.
20.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO
A formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde do quince días hábiles
seguintes a aquel en que se realice a notificación da adxudicación aos licitadores e
candidatos.
O contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública e os
correspondentes gastos correrán pola súa conta.
Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do
prazo indicado esixiráselle o importe do 3 por cento do orzamento base de licitación,
IVE excluído, en concepto de penalidade, que se fará efectivo en primeiro lugar contra
a garantía definitiva, se se constituíu.
Neste caso, o contrato adxudicarase ao seguinte licitador pola orde en que quedasen
clasificadas as ofertas
21.- GARANTÍA DEFINITIVA
unha
garantía definitiva equivalente ao 5% do prezo de adxudicación (sen IVE).
A garantía definitiva constituirase en calquera das formas que se establecen no artigo
108 da Lei de contratos do sector público.
III.- EXECUCIÓN DO CONTRATO
22.- EXECUCIÓN DO CONTRATO
O contratista está obrigado á execución do contrato con estrita suxeición ás
características establecidas no contrato e dentro dos prazos sinalados no mesmo.

O órgano de contratación designará un responsable do contrato ao que corresponderá
supervisar a súa execución e adoptar as decisións e ditar as instrucións necesarias co
fin de asegurar a correcta realización da prestación pactada, dentro do ámbito de
facultades que se lle atribúan. A designación do responsable do contrato deberá ser
debidamente notificada ao contratista.
23.- DEBER DE CONFIDENCIALIDADE
O contratista deberá respectar o carácter confidencial daquela información á que teña
acceso con ocasión da execución do contrato á que se lle deu o referido carácter nos
pregos ou no contrato, ou que pola súa propia natureza deba ser tratada como tal. Este
deber manterase durante un prazo de vixencia do contrato.

24.- MODIFICACIÓN DO CONTRATO

25.- SUBCONTRATACIÓN DO CONTRATO
O contratista poderá concertar con terceiros a prestación parcial da prestación, nos
termos do artigo 215 da LCSP.
26.- CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DO CONTRATO DE NATUREZA
AMBIENTAL
Sen prexuízo das obrigacións esenciais reflectidas no prego de condicións técnicas, e
de conformidade co disposto no artigo 202 LCSP, se establecen as seguintes
condicións especiais de execución do contrato:
O adxudicatario adoptará todas as medidas necesarias para o mantemento e mellora
dos valores medioambientais que poidan verse afectados pola execución do contrato.
Estas condiciones especiais de execución forman parte do contrato e serán igualmente
esixidas a todos os subcontratistas que participen na súa execución.
En tal caso, o incumprimento da condición especial de execución dará lugar á imposición
das seguintes penalidades: 1% do importe de adxudicación do contrato, IVE incluído,
salvo que, motivadamente, o órgano de contratación estime que o incumprimento é
grave ou moi grave, nese caso poderá alcanzar ata un 5% ou ata un máximo legal dun
10%, respectivamente. A reiteración no incumprimento terase en conta para valorar a
gravidade.
27.- RÉXIME DE PENALIDADES
O cumprimento defectuoso das prestacións obxecto do contrato dará lugar a
penalidades, nos termos previstos no artigo 192 da LCSP.
O incumprimento parcial imputable ao contratista, dará lugar á resolución do contrato ou
á imposición de penalidades nas porcentaxes previstas no artigo 192 da LCSP.

28.- FORMA DE PAGO.
O prezo do contrato será satisfeito ao contratista, estendéndose polo adxudicatario as
facturas oportunas a través do portal electrónico de facturas.

29.- REVISIÓN DE PREZOS
No presente contrato non cabe a revisión de prezos.
30.- RISCO E VENTURA
O contratista xestionará o servizo público correspondente ao seu propio risco e ventura,
de conformidade co disposto no artigo 197 LCSP.
31.- RESOLUCIÓN DO CONTRATO
a) Constitúen causas de resolución do contrato as recollidas como tales na lexislación
contractual administrativa.
b) Constitúe causa de resolución por causa imputable ao contratista a imposición de
dúas faltas moi graves que sexan firmes en vía administrativa nun período de doce
meses.
c) Terán a natureza de obrigacións esenciais, cuxo incumprimento poderá dá lugar á
resolución do contrato, o incumprimento da obrigación de conservación e renovación
das instalacións; o incumprimento substancial do proxecto de servizo, entendéndose
como tales o incumprimento reiterado e non autorizado do horario de apertura do punto
limpo ou das rutas e frecuencias ofertadas.
d) Así mesmo, constituirá causa de resolución do contrato sen que haxa lugar a
indemnización, a resolución definitiva en vía administrativa na que se declare a comisión
polo contratista dunha infracción moi grave en materia ambiental.

V.- DEREITOS E DEBERES DAS PARTES
32.- DEREITOS DO CONTRATISTA.
O dereito a percibir o prezo derivado do contrato.
33.- OBLIGACIÓNS XERAIS DO CONTRATISTA.
O adxudicatario, ademais das obrigacións que se deriven da súa proposta, das restantes
cláusulas do presente Prego, do Proxecto Técnico, así como das obrigacións xenéricas
establecidas na vixente lexislación, haberá de cumprir as seguintes obrigacións:
Obrigacións laborais, sociais e de transparencia:
O contratista está obrigado ao cumprimento da normativa vixente en materia laboral e
de seguridade social. Así mesmo, está obrigado ao cumprimento do Real Decreto
Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro , polo que se aproba o texto refundido da Lei

Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, da Lei
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, da
Lei 31/1995, de 8 de novembro, sobre Prevención de Riscos Laborais, e do
Regulamento dos Servizos de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17
de xaneiro, así como das normas que se promulguen durante a execución do contrato.
A empresa contratista está obrigada a cumprir durante todo o período de execución do
contrato as normas e condicións fixadas no convenio colectivo de aplicación.
Así mesmo, de conformidade co establecido no artigo 4 da Lei 19/2013, de 9 de
decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno, o adxudicatario do
contrato está obrigado a fornecer á Administración, previo requirimento, toda a
información necesaria para o cumprimento das obrigacións previstas na citada norma,
así como naquelas normas que se diten desde a Mancomunidade.
34.- GASTOS E IMPOSTOS ESIXIBLES AO CONTRATISTA
O contrato executarase con suxeición ás cláusulas do mesmo e de acordo coas
instrucións que para a súa interpretación dese ao contratista a Administración.
Son de conta do contratista os gastos de formalización do contrato no suposto de
elevación a escritura pública, así como de cantas licenzas, autorizacións e permisos
procedan en orde á execución do contrato. Así mesmo, virá obrigado a satisfacer todos
os gastos que a empresa deba realizar para o cumprimento do contrato, como son os
xenerais, financeiros, de seguros, transportes e desprazamentos, materiais,
subministracións, instalacións, honorarios do persoal ao seu cargo, de comprobación e
ensaio, taxas e toda clase de tributos, o IVE e calquera outros que puidesen derivarse
da execución do contrato durante a vixencia do mesmo.
Tanto nas ofertas que formulen os licitadores como nas propostas de adxudicación,
entenderanse comprendidos, para todos os efectos, os tributos de calquera índole que
graven os diversos conceptos. No entanto, en todo caso, na oferta económica,
indicarase como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido
(IVE).
35.- EXTINCIÓN DO CONTRATO
Son causas de extinción do contrato o seu cumprimento, así como as expresadas no
artigo 294 LCSP.
36.- RÉXIME XURÍDICO DO CONTRATO. PRERROGATIVAS DA ADMINISTRACIÓN
Este contrato ten carácter administrativo e a súa preparación, adxudicación, efectos e
extinción rexeranse polo establecido neste prego; para o non previsto nel, serán de
aplicación a Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público; ou Real
decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007,
do 30 de outubro, de contratos do sector público, e ou Real decreto 1098/2001, do 12
de outubro, polo que se aproba ou Regulamento xeral da Lei de contratos das
administracións públicas, en todo ou que estea vixente. De maneira supletoria,
aplicaranse as demais normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de
dereito privado.
A Mancomunidade do Salnés ostenta as prerrogativas de interpretar ou contrato,
resolver as dúbidas que ofreza ou seu cumprimento, modificalo por razóns de interese
público, declarar a responsabilidade imputable ao contratista, suspender a súa
execución e acordar a resolución do contrato e determinar vos efectos desta.
37.- RÉXIME DE RECURSOS
Contra ou presente prego os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de

reposición no prazo dun mes para contar desde a data dá súa publicación, ou ben
directamente recurso contencioso-administrativo perante o xulgado do ContenciosoAdministrativo de Pontevedra no prazo de dous meses a contar dende a publicación.

Marta Giráldez Barral

PREGO DE CONDICIÓNS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DO CONTRATO DE
INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE
AUTOCONSUMO INSTANTÁNEO NA ESTACIÓN DE TRATAMENTO DE AUGA
POTABLE DA MANCOMUNIDADE DO SALNÉS

de autoconsumo instantáneo na estación de tratamento de auga potable da
Mancomunidade do
mediante o subministro de módulos fotovoltaicos e a
correspondente estrutura para a instalación solar fotovoltaica de autoconsumo
instantáneo na estación de tratamento de auga potable da Mancomunidade do Salnés.

ANEXO II (SOBRE B): MELLORAS VINCULADAS CON OBXECTO DO CONTRATO,
RELATIVAS A INCREMENTAR A CALIDADE DO SUBMINISTRO:
I-1.-PROPOSTA ALUMBRADO ZONAL RECINTO INSTALACIÓNS
Factor de valoración:
Proposta de realización de iluminación panorámica, exterior tanto de accesos
como do propio recinto con especial incidencia nas áreas de traballo nocturno,
ben apoiados ou sobre báculo, suficientemente uniforme e con nivel de
iluminación adecuado á instalación que se desarrolla, concretando os requisitos,
límites, modalidades e características particulares da proposta e a súa
vinculación co obxecto do contrato.
Condicións de mínimo:
Proxectores led-100 w-6500 K
Reloxo astronómico
Cadro de protección, mando e manobra
Sistema terras
Canalizacións e cableado en liñas independentes ata cadro
Reposicións servizos afectados.
Outros
I-2.-MELLORA SISTEMA PROXECTADO
Factor de valoración:
Adecuación e mellora de unidades proxectadas
Condicións de mínimo:
Estrutura de anclaxe, soporte módulos e adecuación espazo
existente definido en proxecto
Canalizacións cableado
Módulos-Inversores
Outros
I-3.-UNIDADES DE OBRA NON INCLUIDAS NO PROXECTO
Factor de valoración:
Execución de unidades de obra, entendidas como prestación adicional ás que
figuraban definidas no proxecto
Condicións de mínimo:
Estrutura de anclaxe, soporte módulos e adecuación espazo
existente definido en proxecto
Canalizacións cableado
Módulos-Inversores
Outros

PROPOSICIÓN ECONÓMICA:
Presentarase dacordo co seguinte modelo:
D./Dna. _______________________________con domicilio a efectos de notificacións
en _____________________________________________con DNI____________, en
representación da entidade_______________________, con CIF___________,
informado do expediente para a contratación da
autoconsumo instantáneo na estación de tratamento de auga potable da
Mancomunidade do
mediante o subministro de módulos fotovoltaicos e a
correspondente estrutura para a instalación solar fotovoltaica de autoconsumo
instantáneo na estación de tratamento de auga potable da Mancomunidade do Salnés,
por procedemento aberto, con varios criterios de adxudicación, fago constar:
1°. - Que ofrece o seguinte prezo (en letra e número):
A) Prezo sen IVE
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE
C) TOTAL (A+B ):__________________________________________________
2°.- Que coñece e acepta o prego de cláusulas administrativas particulares e o proxecto
técnico do presente contrato.
AMPLIACIÓN PRAZO DE GARANTÍA:____________________________
TOTAL PRAZO______________________________________________________

En__________ a ___ de __________________ de 2020
O/A LICITADOR/A (sinatura)

