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Información solicitada  vía mail  a contratación@concellodebueu.org sobre  
procedemento para contratar  mediante procedemento aberto e tramitación  
urxente o servizo de atención psicoloxica para as mulleres,  adscrito ó CIM,  
con data 05.02.15

Nos seguintes termos:

1. O  obxeto  social  ou  actividade  que  debe  figurar  na 
Declaración responsable do sobre A é Psicoloxía (para as 
persoas físicas).

2. No momento da presentación da Declaración responsable 
incluída no sobre A, non podo incluir o epígrafe do IAE no 
que me atopo dado de alta, xa que aínda non estou dada 
de alta na S.S.  no réxime de autónomos:  ¿debo incluirlo 
igualmente?

3. Ademáis  de  presentar  dous  sobres,  A  e  B,  coa 
correspondente  documentación;  ¿debo  presentar  unha 
instancia  a  parte  con  toda  a  documentación  (títulos, 
certificados  laborais,  C.V.,  etc.)?  ¿Onde  podo  atopar  o 
modelo  de  instancia?  ¿Esa  documentación  non  vai  en 
ningún sobre?

4. Na páxina 11 do PCAP, no apartado A) dí que o modelo de 
declaración responsable figura no anexo II.  Debe tratarse 
dun erro, xa que é o Anexo I. 

5. Na proposición económica, na cláusula X.2.2; estou exenta 
de  IVE.  Ademais  de  indicar  o  precepto  concreto  de 
aplicación (Exento de I.V.A.  según lo dispuesto  en la ley 
37/1992  de  28  de  diciembre)  ,  qué  documento  debo 
presentar que me acredita como tal?

6. Na  páx.28  do  PCAP:  qué  debo  presentar  en  relación  ó 
apartado “documentación xustificativa de capacidade”? 

7. Toda  a  documentación  e  os  sobres  poden  presentarse 
compulsados a través do rexistro da Xunta (Vigo)?

8. É imprescindible que os sobres vaian lacrados?

Resposta a súa petición de información  polo negociado de contratación:
Punto 1.-O obxeto social é o que lle habilite para o contrato de servizo de 
atención psicolóxica para mulleres, segundo establece a cláusula 1 do PCAP
A  clasificación do servizo consonte ó Vocabulario Común de Contratos (CPV) 
do Regulamento (CE) nº 2195/2002, modificado polo Regulamento CE núm. 
213/2008 é a seguinte: 85121270-6 e a codificación correspondente da 
nomenclatura da clasificación de actividades económicas é a 8899
Punto 2.- O estar dado de alta no IAE non é un requisito para acreditar a 
solvencia e capacidade  no momento en que presente a súa proposición 
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dentro do prazo establecido nos PCAP. En todo caso será requerido no 
momento en que resulte, no seu caso, proposto para a adxudicación do 
servizo, co fin de que presente a documentación xustitificativa referida na 
cláuxula XI.4 do Prego de Cláusulas Administrativas particulares.
Punto 3.- As proposicións presentaranse segundo establecido na cláusula X 
(Proposicións) do PCAP
Punto 4.- Efectivamente trátase dun erro, no PCAP figuran os anexos dúas 
veces como anexo I, modificar como Anexo II
Punto 5.-no suposto de que o licitador estea exento do IVE deberá hacer 
constar expresamente esta circunstancia, indicando o precepto concreto de 
aplicación e adxuntar copia compulsada do documento acreditativo de dita 
exención e no suposto de existir na oferta erros aritmétricos, materiais ou 
de feito nos cálculos do IVE do do total ofertado, tomarse o valor da base 
imponible (importe inamovible) para calcular o importe total da oferta 
económica consignada
na proposición do licitador. (Clausula X.2.2 do PCAP)
Punto 6. A documentación acreditativa da capacidade e da solvencia que 
deberá presentar o licitador proposto será a seguinte nos termos previstos 
no TRLCSP e na cláusula IX do PCAP respectivamente (exceptuase a 
documentación presentada xunto coa declaración responsable)
Punto 7.-Se acepta a compulsa a través do Rexistro da Xunta de Galicia
Punto 8.- Los sobres deberán presentarse lacrados segundo establece o 
PCAP

En Bueu a 5 de Febreiro de 2015

Polo negociado de Contratación.


