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Ref.: C81/14

ANUNCIO

Asto.: Incoación  do  procedemento  do  contrato  mixto  (obra  e  subministro)  menor  de
“SINALÉCTICA  DO  CONCELLO  DE  BUEU  (FASE  I)  ”  con  cargo  ao  PLAN  URXENTE  DE
MANTEMENTO DE INSFRAESTRUCTURAS MUNICIPAIS (PUSIM 2014) da Deputación provincial
de Pontevedra 

Por  resolución de alcaldía  núm.960/2015 de  data  20.10.2015 resolveuse,  entre  outros,  o
seguinte:

1º.- Incoar o procedemento do contrato mixto (obra e subministro) menor de “SINALÉCTICA
DO  CONCELLO  DE  BUEU  (FASE  I)”  con  cargo  ao  PLAN  URXENTE  DE  MANTEMENTO  DE
INSFRAESTRUCTURAS MUNICIPAIS (PUSIM 2014) da Deputación provincial de Pontevedra.

2º Aprobar o proxecto presentado mediante escrito de data 4.09.2015 (RE núm.6666 de data
4.9. 2015) denominado “SINALECTICA DO CONCELLO DE BUEU ( FASE I), de agosto de 2015,
subscrito por  LAGARES OCA S.L., CIF núm. B36813715, polo importe de 29722,02 euros (sen
IVE), sendo o IVE aplicable do 21% (6241,62 euros), que supón un total de 35963,64 euros (IVE
incluído) cuxo obxecto é o subministro e colocación dos sinais informativas de identificación.

Asemade se aproba o desglose do orzamento do contrato que se contén no documento de
agosto de 2015, remitido ao servizo de contratación vía correo electrónico, o 28.09.2015,
asinado polo equipo redactor do proxecto José A. González Ferreira ( RE núm. 8184/15 de
28.9.2015)

3º.- Aprobar o seguinte CADRO DE CARACTERÍSTICAS da devandita obra contido na proposta
do concelleiro delegado especial na área de xestión de espazos públicos de data 20.10.2015

CADRO CARACTERÍSTICAS “SINALÉCTICA DO CONCELLO DE BUEU (FASE I)” (PUSIM
2014)

A través  deste  cadro  quedarían regulados  os  principais  elementos  do contrato  sendo de
aplicación, en calquera caso e para o non regulado a través do mesmo, o réxime xurídico que
resulta de aplicación do TRLCSP e as súas normas de desenvolvemento:

- Obxecto
- Prezo e Forma De Pago
- Duración
- Procedemento e Tramitación
- Proposicións
- Responsable do Contrato
- Obrigas Específicas da Execución do Contrato

As referencias á lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público
(LCSP)  que  se  contén  nos  PPT  do  proxecto  da  actuación  denominada
“SINALÉCTICA DO CONCELLO DE BUEU (FASE I)”, de agosto de 2015, subscrito por
LAGARES OCA S.L  (RE núm. 6666/15 da mesma data), deben entenderse referidas
ao  Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o
texto  refundido  da  Lei  de  Contratos  do  Sector  Público  (TRLCSP)  (na  versión
vixente na data de publicación dos correspondentes anuncios de licitación), TODA
VEZ QUE A CITADA LCSP ATOPASE DEROGADA.

III. 1. OBXECTO DO CONTRATO:
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Ref. S/C/81-14 Órgano xestor: Alcaldía Cód. DIR 3:L01360046

Unidade tramitadora: Secretaria Cód. DIR 3:L01360046

Oficina contable: Intervención Cód. DIR 3:L01360046

Órgano destinatario do obxecto contrato: Concellería delegada especial na área
de xestión de espazos públicos

Título:“SINALÉCTICA DO CONCELLO DE BUEU (FASE I)”

CPV: Non conta CNAE: Non consta

DELIMITACIÓN DO TIPO CONTRACTUAL: Contrato mixto (art. 12 TRLCSP)
PRESTACIÓN/PORCENTAXE/VALOR ESTIMADO:

 SUBMINISTRO (sinais/postes)-59,070%-17557,05
 OBRA (excavación/formigonado)-40,929%-12164,97 (GG+BI incluído)
 Total: 35963,64 euros (IVE incluído)

III2. PREZO E FORMA DE PAGO

Valor estimado:  29722,02 €

IVE: 21%

Importe IVE:  6241,62 €

Importe total: 35963,64  €, IVE incluído

APLICACIÓN ORZAMENTARIA: 151.60900.01 (orzamentos 2015)

FINANCIACIÓN:  PLAN URXENTE DE MANTEMENTO DE INSFRAESTRUCTURAS MUNICIPAIS (PUSIM 2014) da
Deputación provincial de Pontevedra
Regulación: BOP núm. 44 de 05.03.2014, por mor da resolución presidencial de 14.10.2014 (RE
núm. 7481/15 de 20.10.2014)
Financiación ao 100% (importe da subvención: 40000)

FACTURACIÓN  ELECTRÓNICA:  Presentación  de
facturas a través do punto xeral  de entrada de
facturas establecido para o concello de Bueu nos
termos previstos no artigo 4º da lei 25/2013. 

CÓDIGOS DIR 3: Publicados no  BOP núm. 6 de 
12.1.2015 e na web municipal 

III.3 DURACIÓN

PRAZO  DE  EXECUCIÓN:  Dous  (02)  meses  (APARTADO  2.4  da  memoria  do  proxecto  da  actuación
denominada “SINALÉCTICA DO CONCELLO DE BUEU (FASE I)”, de agosto de 2015, subscrito por  LAGARES
OCA S.L., CIF núm. B36813715 (RE núm. 6666/15 de 04.09.2015) 

OBRIGA ESPECÍFICA VINCULADA AO PRAZO DE EXECUCIÓN DA OBRA: En todo caso,  a duración do
contrato queda determinado polo prazo de xustificación da axuda concedida pola Deputación provincial
de Pontevedra  de 14.10.2014 (RE núm. 7481/15 de 20.10.2014)  ao abeiro das bases reguladoras do
PUSIM 2014  (BOP núm. 44 de 05.03.2014) que remata o vindeiro 31.12.2015 no senso sinalado no
paragrafo 2º da base decimosexta

III.4 PROCEDEMENTO E TRAMITACIÓN

PROCEDEMENTO: Contrato menor CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN: Único (Prezo)

REVISIÓN PREZOS: Non VARIANTES/MELLORAS: non

DOCUMENTACIÓN DA PROPOSICIÓN:
Anexo tipo relativo á oferta económica e á aceptación de forma de comunicación/notificacións
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DOCUMENTACIÓN PREVIA Á ADXUDICACIÓN:
O licitador que concorra en tempo e forma e cuxa proposición sexa declarada a máis vantaxosa deberá
aportar, previo requirimento do órgano de contratación,  a documentación acreditativa da capacidade e
solvencia nos termos que resultan do TRLCSP e normativa de desenvolvemento

FORMA PREFERENTE DAS NOTIFICACIÓNS/COMUNICACIÓNS: FAX OU CORREO ELECTRÓNICO sempre
que medie aceptación expresa da persoa que concorra. 

III.5. PROPOSICIÓNS

PRESENTACIÓN  PROPOSICIÓNS:  Poderán  presentar  proposicións  ademais  das  empresas  que  sexan
invitada,  as  que  concorran  dentro  do  prazo  de  08  días  naturais  posterior  ao  da  publicación  do
correspondente anuncio de licitación no perfil de contratante da web municipal

LICITACIÓN ELECTRÓNICA (posibilidade de presentación de ofertas por medios electrónicos): Non se
admite

TABOLEIRO DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO (medio electrónico de comunicación de defectos u omisións
subsanables na documentación presentada: SI. A través do Perfil de contratante da web municipal 

COMUNICACIÓNS  E  NOTIFICACIÓNS:  Uso  preferente  de  FAX  e/ou  CORREO  ELECTRÓNICO  previa
autorización do licitador 

ACCESO AO EXPEDIENTE: No perfil de contratante do concello de Bueu ao que se accede a través do 
portal da web municipal (www.concellodebueu.org) 

DÚBIDAS E ACLARACIÓNS AOS PCAP/PPT: Formulación mediante correo electrónico dirixido á dirección
contratacion@concellodebueu.org/secretaria@concellodebueu.org,  cunha  antelación  mínima  de  48
horas ao remate do prazo de presentación de ofertas. 

PUBLICIDADE DA RESOLUCIÓN DAS DÚBIDAS E ACLARACIÓNS AOS PCAP/PPT:  Anuncio no taboleiro de
anuncios do concello (planta baixa da casa consistorial) e no Perfil de contratante da web municipal
garantindo  o  anonimato  da  persoa  física  ou  xurídica  que  formula  a  consulta  e  notificación
individualizada da resolución ao consultante por correo electrónico.

III.6. RESPONSABLE DO CONTRATO

RESPONSABLE DO CONTRATO: Director de obra. Arquitecto municipal.

III.7. OBRIGAS ESPECÍFICAS DA EXECUCIÓN DO CONTRATO

Obrigas específicas:
- As que resulten do TRLCSP e RGCE
-  As  que  resulten  do  Proxecto  de actuación  (subministro+obra)  denominada “SINALÉCTICA  DO
CONCELLO  DE  BUEU  (FASE  I)”,  de  agosto  de  2015,  subscrito  por   LAGARES  OCA  S.L.,  CIF  núm.
B36813715 (RE núm. 6666/15 de 04.09.2015)  .
Neste senso, ás obrigas xerais do contratista quedan detalladas no documento 2º do devandito proxecto
de obra coa salvedade sinalada con carácter previo ao sinalamento do cadro de características relativa á
derogación da LCSP
- As que resulten das ordes que ao efecto emita o responsable do contrato
- As que resulten das bases reguladoras do PUSIM 2014 publicadas no BOP núm. 44 de 05.03.2014 e da
resolución  da  Presidencia  da  Deputación  provincial  de  Pontevedra  de  concesión  da  subvención  de
14.10.2014 (RE núm. 7481/15 de 20.10.2014)
- OBRIGA ESPECÍFICA VINCULADA AO PRAZO DE EXECUCIÓN DA OBRA: En todo caso, a duración do
contrato queda determinado polo prazo de xustificación da axuda  concedida polaDeputación provincial
de Pontevedra  de 14.10.2014 (RE núm. 7481/15 de 20.10.2014) ao abeiro das bases reguladoras do
PUSIM 2014  (BOP núm. 44 de 05.03.2014)  que remata o vindeiro 31.12.2015 no senso sinalado no
paragrafo 2º da base decimosexta 

A través deste cadro quedan regulados os principais elementos do contrato (Obxecto, Prezo e
Forma  De  Pago,  Duración,  Procedemento  e  Tramitación,  Proposicións,  Responsable  do
Contrato e Obrigas Específicas da Execución do Contrato) sendo de aplicación, en calquera
caso e para o non regulado a través do mesmo, o réxime xurídico que resulta de aplicación

http://www.concellodebueu.org/
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do TRLCSP e as súas normas de desenvolvemento.

Asemade,  apróbanse os Anexos que se axuntan á proposta do Concelleiro delegado especial
na área de Xestión  de espazos  públicos:   “Modelo  de oferta  económica” e   “Modelo  de
aceptación da forma de comunicación/ notificacións”. 

O que se publica para o coñecemento e efectos de quen puidera estar interesado
na  correspondente  licitación  e  en  aplicación  dos  principios  de  igualdade  e
transparencia  nos termos que resultan do  artigo139 do TRLCSP.

En Bueu, a 21 de outubro de 2015

O Alcalde, 
Félix Juncal Novas 


