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CAPÍTULO I

DISPOSICIÓNS XERAIS

ARTIGO 1.- OBXECTO DO PREGO DE CLÁUSULAS. 

O obxecto do presente prego de cláusulas é regular o contrato administrativo especial do servizo de 
quiosco-bar situado no parque da Illa do Covo. 

O presente prego de clausulas administrativas  e  técnicas constitúe a lei  do contrato  e ten forza 
vinculante para o Concello de Pontevedra e o adxudicatario, con suxeción a normativa vixente.

A prestación do servizo de quiosco-bar obxecto deste contrato realizarase en réxime de concorrencia 
con outros establecementos, públicos ou privados, legalmente autorizados.

ARTIGO 2.- NATUREZA XURÍDICA DO CONTRATO.

O presente contrato ten natureza administrativa especial de conformidade co artigo 19.1.b) do Real  
Decreto lexislativo 3/2011, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público  
(en adiante TRLCSP). 

ARTIGO 3.- RISCO E VENTURA, E RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA. COBERTURA DE 
RISCOS.

 
O contrato executarase a risco e ventura do adxudicatario, que asumirá a responsabilidade civil, laboral 
e fiscal que derive da prestación do servizo de quiosco-bar.

No que se refire a responsabilidade civil, o contratista asumirá a plena responsabilidade por danos e 
perdas que lle causen a calquera persoa física e xurídica, que sea consecuencia directa ou indirecta da 
execución do contrato ou do seu incumprimento, garantindo en todo caso que queden cubertas as 
responsabilidades  orixinadas  polas  accións  e  omisións  do  persoal  respecto  de  terceiros.  A  estos 
efectos, obrigase a ter contratado un seguro por un capital mínimo de cobertura de 100.000 euros por 
perxuizo e sinistro. 

Así mesmo suscribirá un seguro, cuxo beneficiario sexa o Concello de Pontevedra, que cubra os danos 
materiais,  accidentais,  súbitos  e  imprevisibles  que  se  orixienen  nos  elementos  de  construcción  e 
instalacións fixas do local (continente), debendo figurar na mesma como suma asegurada para este 
concepto a cantidade mínima de 50.000,00 euros.

Con  carácter previo á posta en funcionamento do servizo obxecto deste contrato presentará no servizo 
de  patrimonio  do  concello  unha  fotocopia  compulsada  das  condicións  particulares  e  xerais  que 
regularán os seguros a que este artigo se refire e dos recibos de pagamento das primas, debendo 
manter debidamente actualizada dita documentación. Así mesmo, deberá facerse a mención expresa 
nas  pólizas  de  que  non  poderán  ser  canceladas  sen  o  consentimento  expreso  do  Concello  de 
Pontevedra.
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Non se admitirán o establecemento de franquicias nestes seguros. Se realizase franquicias deberá de 
solicitalo expresamente, e autorizarse con carácter previo polo Concello. Se o solicita e non se resolve 
no  prazo  dun  mes  polo  Concello,  enténdeselle  denegada  a  petición.  Se  se  lle  autorizase  o 
establecemento de franquicias, deberá de proceder a garantiza-los importes desas franquicias na forma 
que determine o Concello.

O contratista tramitará a súa costa todas as autorizacións e demáis requisitos legais que requira o 
cumprimento do contrato.

O contratista achegará a súa costa tódolos medios materiais, persoais e técnicos necesarios para a 
perfecta prestación do servizo de quiosco-bar.

ARTIGO 4. -DURACIÓN DO CONTRATO. 

O contrato terá vixencia desde a data de formalización do contrato ata o 31 de decembro de 2017.

Poderase acordar prórrogas por periodos dun ano, ata o máximo de 10 anos máis. Ese prazo máximo 
de 10 anos terá un carácter improrrogable, sen prexuizo da posibilidade de prórroga forzosa prevista 
no apartado d) deste artigo. 

A prórroga pode producirse a instancia  do contratista  ou do Concello  e axustarase as seguintes 
regras: 

a) Se se produce a instancia do contratista, este debe solicitalo tres meses antes de que transcorra o 
prazo de finalización do contrato ou das eventuais prórrogas e debe ser aceptado de modo expreso 
polo  Concello.  Se  a  prórroga  se  solicita  polo  adxudicatario  e  non  se  contesta  polo  Concello  de 
Pontevedra  antes  de  que  venza  o  prazo  de duración,  entón  procede a extinguirse  o  contrato  e 
enténdese non prorrogado.

b) Se a prórroga se produce a instancia do Concello de Pontevedra bastará un acordo do órgano de 
contratación que deberá ditarse con carácter previo á finalización da duración do contrato ou das 
eventuais  prórrogas.  Está  prórroga  ten  un  carácter  forzoso  para  o  adxudicatario  e  non  necesita 
aceptación deste.

c) As prórrogas só se poden acordar por anos.

d) O ente concedente, transcurrido o prazo de vixencia do contrato(ou as eventuais prórrogas se se 
utiliza esta posibilidade), poderá impor ao contratista unha prórroga forzosa.Está prórroga manterase 
ata que o novo contratista preste o servizo ou se opte por non continuar coa prestación do servizo de 
quiosco-bar, sen que poida exceder, en todo caso, de 6 meses.

Na concesión de prórrogas o Concello examinará no seu momento a concorrencia doutros posibles 
intereses públicos ou necesidades respecto do local e instalacións, a conveniencia de nova licitación 
á vista das posibilidades do mercado, o grao de cumprimento das súas obrigas polo contratista, etc.

O establecemento deste prazo de duración do contrato enténdese, en calquera caso, sen perxuízo da 
facultade municipal  de declarar a extinción do contrato,  de conformidade co previsto no presente 
prego e na lexislación xeral de aplicación á este contrato.

CAPÍTULO II

CONDICIÓNS TÉCNICAS
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ARTIGO 5. –OBXECTO DO CONTRATO.

O presente contrato ten por obxecto a prestación do servizo de quiosco-bar no parque da Illa do  
Cobo, que debe incluír as prestacións e servizos esixidas en todo momento por este prego e polas 
disposicións  xerais  e  específicas  á  categoría  do  establecemento,  coa  finalidade  de  ofrecer  este 
servizo aos cidadáns de Pontevedra nunha zona emblemática da cidade. 

• Codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV) 
de la Comisión Europea: 55300000-3 ou 55330000-2 ou similares.

ARTIGO 6. – ÁMBITO FÍSICO E DESCRICIÓN DO LOCAL DESTINADO A QUIOSCO-BAR.

a) A superficie do local ocupado destino a quiosco-bar é de 38,57 m/2. 
A superficie útil distribúese na forma que se indica nos planos que se inclúen como Anexo II. Así 
mesmo incorporase nese anexo un plano con alzados.

b) Usos permitidos no contrato: Os propios deste tipo de locais públicos (quiosco-bar). 

c)  Descrición  do  local:  O  local  está  construído  mediante  estrutura  metálica.  Esta  estrutura  está 
recuberta por medio de paneles sándwich que aíslan e se instalan de modo fácil e rápido.

c) O local disporá das instalacións necesarias para que se poida prestar o servizo de quiosco-bar. En 
todo caso é necesario que o contratista o dote do mobiliario e equipamento preciso para prestar o 
servizo, tales como menaxe, cámaras, mesas, cadeiras, etc.

Incorporase como anexo III un plano de situación do local.

d) Poderase poñer veladores no espazo de 140 m/2 que figura no plano adxunto como anexo III. En  
todo caso a instalación de veladores deberá axustarse as seguintes normas:

a- Deberá circunscribirse a superficie delimitada no plano adxunto como anexo III. Prohíbese a 
instalación de veladores fóra da superficie delimitada.

b- Cando non esté  en funcionamento o servizo  de quiosco-bar,  deberán estar  recollidos no 
menor espazo posible os veladores de tal forma que se deixe libre para o tránsito a maior 
parte da superficie.

c- Deberá manterse sempre limpa a zona que ocupan os veladores, de tal forma que sempre 
estén en perfectas condicións hixiénico sanitarias.

d- Deberán cumprir o resto de requisitos que esixa a normativa municipal ou os que determinen 
os técnicos municipais mediante informes o instruccións debidamente motivados por razón de 
intereses públicos.  

ARTIGO  7.-  OBRAS  E  INSTALACIONES  QUE  NO  SEU  CASO  HOUBESE  DE  REALIZAR  O 
CONTRATISTA.

 
O contratisa non debe realizar no local obxecto do contrato administrativo ningún tipo de obra nin 
instalación, debendo empregar para o exercicio da súa actividade as obras que están actualmente 
construídas  e  as  instalacións  en  servizo.  Isto  sen  prexuízo  da  súa  obriga  de  conservación  e 
mantemento e da realización das pequenas obras de reparación que fosen necesarias polo desgaste  
producido polo uso, que deberá efectualas á súa custa segundo se sinala no art. 11 destes pregos, 
logo de autorización do Concello.

 
Non obstante, de pretender o adxudicatario a execución de obras ou instalacións de maior entidade 
sobre  as  xa  existentes,  deberá  de  contar  con  autorización  do  órgano  de  contratación, 
independentemente das restantes licenzas ou autorizacións, municipais ou non, que procedesen. 
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O Concello comprobará a idoneidade das reformas pretendidas, a súa conformidade co carácter do 
establecemento e a medida en que o melloran. En todo caso, autorizadas as melloras pasarán a 
titularidade do Concello á finalización ou resolución do contrato. 

De executarse sen autorización municipal, o Concello poderá optar pola súa autorización posterior, 
pasando a integrar os bens obxecto de reversión; ou pola súa demolición ou retirada, repoñendo o 
estado  das  cousas  ao  momento  previo  á  súa  execución  non  consentida,  reposición  que  será 
executada polo contratista directamente ou, no seu defecto, polo Concello subsidiariamente e á súa 
costa. 

En ningún caso autorizaranse obras de mellora que poidan alterar a configuración arquitectónica do 
inmoble ou afectaran aos seus elementos estruturais.

Isto enténdese sen prexuízo de que o contratista debe achegar os equipamentos, aparellos, mobiliario 
e material preciso para prestar o servizo de quiosco-bar, segundo se especifica no art. 11.

ARTIGO 8.- HORARIO DE PRESTACIÓN DO SERVIZO DE QUIOSCO-BAR.

O adxudicatario está obrigado a prestar o servizo de quiosco-bar no seguinte horario, de maneira  
regular e continua e sen interrupcións:

a) Horario de inverno: Do 1 de xaneiro ata o 15 de xuño e do 16 de setembro ata o 31 de 
decembro de cada ano deberá abrir como mínimo, de luns a venres, desde ás 10,00 horas 
ata ás 20,00 horas. 

b) Horario de verán:  Do 16 de xuño ata o 15 de setembro de cada ano deberá abrir  como 
mínimo, de luns a venres, desde ás 10,00 horas ata ás 22,00 horas.

ARTIGO 9.- CADRO DE PERSOAL
 
O adxudicatario deberá contar, como mínimo, cun cadro de persoal adscrito á prestación do servizo 
de quiosco-bar que sexa necesaria e suficiente para a prestación do servizo respectando o disposto 
pola normativa vixente. 

Antes da iniciación da prestación o adxudicatario deberá remitir ao Concello de Pontevedra unha 
relación detallada, por el asinada, do seu cadro de persoal adscrito, na que se incluirá: 

- A identificación de cada traballador, polo seu nome e apelidos e NIF, ou documento 
substitutivo.

- A dedicación de cada un, con especificación do horario de traballo.
- Categoría coa que está contratado e funcións encomendadas. 
- Especificación do convenio laboral  de aplicación e cadro de custos previstos por 

cada un e por tódolos conceptos (salarios, cotizacións seguridade social, etc.).

Á relación acompañaranse con copias compulsadas dos contratos de traballo e xustificantes da alta 
na Seguridade Social por cada traballador. 

Calquera posible variación, incremento ou diminución do persoal contratado deberá comunicarse con 
carácter previo ao Concello de Pontevedra. En todo caso, o aumento do cadro de persoal, salvo que  
se trate de substituír traballadores por licenzas, permisos ou baixas, sancións disciplinarias ou causas 
análogas,  mentres  duren  estas  ausencias,  require  que  se  proceda  a  súa  motivación,  así  como 
autorización expresa do Concello. 

Remitiranse os datos e documentación antes exposta respecto de calquera novo traballador, incluídos 
os  contratados  con  carácter  temporal  e  antes  de  que  comecen  o  seu  traballo.  Tratándose  de 
interinidades especificarase, ademais, o nome das persoas  que substitúen e o horario do substituído. 
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Isto enténdese, sen prexuízo de que o Concello requira calquera dato que estime oportuno, que lle  
será facilitado de acordo co sinalado no art. 11.27 destes pregos.

ARTIGO 10.- OBRIGACIÓNS RELATIVAS AO PERSOAL

As baixas,  permisos e  licenzas do persoal  adscrito  ao servizo  de quiosco-bar,  que por  calquera 
motivo ou circunstancia se teña que cubrir por outro persoal, correrán exclusivamente a cargo do 
contratista, de maneira que, en cada momento da prestación do servizo non  puidera quedar reducida 
a dotación de persoal do contrato mínima establecida nestes pregos ou mellorada polo adxudicatario. 

En canto ao período de vacacións, disfrutarano cando libremente o pacte co contratista, pero sempre 
garantindo a existenza dun persoal mínimo, que garanta a correcta prestación do servizo de quiosco-
bar.

A non presentación ou  permanenza  no lugar  de traballo  dun traballador  adscrito  directamente o 
servizo, haberá de ser cuberta por persoal suplente.

O contratista,  na súa condición de empresario,  será o  único responsable  do persoal  adscrito  ao 
servizo  obxecto  do  contrato  do  cumprimento  da  lexislación  que  regula   as  relacións  laborais,  a 
Seguridade Social e a prevención de riscos laborais, e fiscais.

O Concello de Pontevedra non terá relación xurídica nin laboral co persoal pertencente a empresa 
contratista durante a vixencia do contrato nin a súa terminación, debendo o contratista facer constar 
nos contratos de traballo que suscriba expresamente esta circunstancia para todos os traballadores.

Ao abeiro das facultades de fiscalización que competen ao Concello o contratista deberá de dar 
cumprimento ás seguintes obrigacións:

- Deberá comunicar ao Concello tódolos convenios colectivos que poda concluír a propia empresa 
contratista, así como a aprobación ou modificacións dos de ámbito superior que lles afecten. O 
prazo para isto será de 15 días logo da súa  súa sinatura, no primeiro caso, e da súa publicación,  
nos segundos.

- Entregará no Concello, con carácter mensual e dentro do mes seguinte, copia dos documentos 
acreditativos do pagamento das cuotas á Seguridade Social  por tódolos traballadores (TC1 e 
TC2), así como declaración xurada do propio contratista o do seu representante de encontrarse 
ao día no pago das retribucións devengadas polo persoal ao seu servizo. 

- Entregar ao Concello semestralmente as certificacións administrativas acreditativas de estar ao 
corrente das súas obrigacións tributarias (coa Facenda estatal e autonómica) e da Seguridade 
Social,  nos mesmos prazos que os establecidos para o pagamento do canon segundo estes 
pregos. 

- Entregar  ao  Concello,  anualmente  e  no  prazo  dos  15  días  posteriores  á  súa  renovación,  
xustificación da renovación das pólizas de seguros obrigadas segundo os presentes pregos. 

Independentemente do exposto o Concello poderá solicitar en calquera momento a acreditación dos 
extremos expostos, ou mesmo solicitar el mesmo as certificacións sinaladas partindo da autorización 
achegada segundo o art. 27 destes pregos. 

En todo caso,  o contratista responderá da calidade técnica do servizo  prestado, e  da aptitude e 
actitude do seu persoal, así como das consecuencias ou responsabilidades que se deduzan, para a 
Administración contratante ou para terceiros, da incorrecta execución do contrato.
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Se o adxudicatario fose unha cooperativa, sociedade laboral, civil, ou análaga, onde os traballadores 
ou integrantes da mesma cotizasen en réxime de autónomos, de acordo coa normativa laboral  e 
social, seralle de aplicación todo o disposto neste artigo e no anterior, salvo que sexa absolutamente 
incompatible con este tipo de réxime. O tc1 e tc2, que se pide mensualmente, sustituirase polo tc1 
básico  ou  documento  xustificativo  de  ingreso  da  cuota  da  seguridade  social.  Dito  xustificante 
presentarase en idéntico prazo que os fixados neste prego para o TC1 e TC2.

Será obrigación do contratista uniformar,  no seu caso e pola súa conta a todo o persoal ao seu 
servizo co vestiario adecuado durante as horas nas que desenvolvan o seu traballo.

CAPÍTULO III

RÉXIME XERAL DE DEREITOS E OBRIGAS

ARTIGO 11.- OBRIGACIÓNS DO CONTRATISTA

O contratista ten as seguintes obrigacións:

1. Realizar a actividade obxecto do contrato (servizo de quiosco-bar), con exclusión de calquera 
outra, conforme as disposicións deste prego e demais normativa de aplicación.

2. Expoñer  publicamente  de  forma  visible  o  prezo  dos  produtos,  servizos  e  consumicións 
obxecto de venda. 

3. Prestar o servizo de quiosco-bar durante o horario e os días fixados no artigo 8 de maneira 
continua e regular. 

4. O servizo  prestarase  sen  interrupcións,  salvo  as  debidas  a  causas de  forza  maior.  Non 
obstante, deberá de considerarse o disposto no artigo seguinte respecto a posibles períodos 
de peche do local por obras de reforma.

5. Estar ao corrente, en todo momento, das obrigacións tributarias, laborais e da seguridade 
social,  seguridade e hixiene no traballo,  sanitarias,  manipulación de alimentos e calquera 
outra que a normativa vixente esixa para o exercicio da actividade que se presta, quedando o 
Concello exonerado de calquera responsabilidade por este incumprimento. Todo o persoal 
que o contratista destine a execución do contrato non terá vinculación laboral ou de ningún 
outro  tipo  co  Concello,  debendo  ser  contratados  polo  adxudicatario  en  réxime  ou  na 
modalidade  que  legalmente  corresponda.  Será  de  conta  do  adxudicatario  os  gastos  do 
persoal empregado (incluido os que poidan orixinarse pola extinción do contrato), incluida á 
cotización á Seguridade Social, así como primas de seguros,  e demais gastos propios da 
explotación.

6. Tramitar o seu cargo todas as licenzas, autorizacións e permisos que esixa o cumprimento do 
contrato.

7. Con carácter xeral, está obrigado, a súa custa, a conservación e mantemento de todas as 
instalacións e bens que se utilicen no servizo  de quiosco-bar,  e esta  obriga implica,   as 
seguintes

a)  Conservar  a  súa  custa  todas  as  dependencias  e  instalacións  do 
servizo  de  quiosco-bar  en  perfectas  condicións  de  funcionamento, 
limpeza e hixiene, durante todo o día, destinándoas exclusivamente ao 
uso  pactado.  Realizará  a  súa  custa  as  operacións  de  conservación, 
reparación  e  mantemento  que  sexan  necesarias,  así  como  calquera 
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outras que resulten indispensables para o normal funcionamento das 
instalacións.  A  limpeza  comprenderá  a  do  espazo  que  ocupan  as 
instalacións  do  quiosco-bar  e  o  seu  acceso,  que  comprenderá 
alomenos, as seguintes prestacións:

-  O  fregado  e  varrido  do  chan,  limpeza  do  local  e  das  mesas  e 
cadeiras, como mínimo unha vez o día, antes da apertura ao público 
do quiosco-bar, e tantas veces como sexa preciso ao longo do día, 
para manter o local en condicións hixiénicas.
-  Adquirir  a  súa  custa  os  productos  de  limpeza  e  desinfección 
necesarios  para  manter  en  perfecto  estado  de  hixiene,  limpeza  e 
salubridade o local e os bens afectos.

b) Achegar e manter, a súa custa, en perfecto estado o utillaxe, enseres, menaxe e 
demais  bens  propios  da  instalación,  repoñendo  o  material  en  caso  de  perda, 
substracción ou danos, no prazo máximo 10 días. Sinálase en concreto a obriga de 
repoñer todos aqueles elementos da louza que presenten calquera dano ou deterioro 
(vasos, pratos, etc.). 

c) Recoller e depositar en contenedores habilitados ao efecto os residuos que xenere 
o exercicio da actividade obxecto do contrato.

8. A manter, a súa custa, en perfectas condicións de ornato e limpeza os espazos afectos a 
prestación do servizo de quiosco-bar.

9. Deberá  garantirse  a  correcta  presentación,  conservación  e  exposición  dos  productos  e 
consumicións obxecto de venda.

10. Adquirir as mesas e cadeiras, o menaxe e aparellos de hostalaría de que non se dispoñan e 
sexan precisos para o normal exercicio da actividade de quiosco-bar.

11. O pago dos gastos que se especifican no artigo 17 do prego.

12. Deberá achegar toda a documentación e información que lle sexa requirida polo Concello no 
prazo que sinale este, e facilitarlle o seu persoal o acceso ao local e instalacións.

13. Todo o persoal ao seu servizo deberá coidar o aseo e a boa presentación e deberá observar  
en todo momento un trato correcto cos usuarios do servizo de quiosco-bar.

14. O persoal que preste o servizo deberá posuír o carnet de manipulador de alimentos.

15. Poñer  a  disposición  dos  usuarios  as  correspondentes  follas  de  reclamacións  oficiais  de 
conformidade  coa  normativa  vixente.  Cumprir  a  normativa  sobre  locais  de  pública 
concorrencia, hostalaría, consumo, sanidade, etc.

16. Admitir a todo usuario no goce do servizo, pagando o correspondente prezo, en condicións de 
igualdade, sen discriminación de ningún tipo. 

17. Deberá obter autorización municipal previa para colocación de calquera máquina  recreativa, 
de xogo ou azar. O Concello analizará o tipo de máquina e a súa compatibilidade, debendo 
de ser, en todo caso, exclusivamente do tipo A segundo o Real Decreto 2110/1998. 
Queda prohibida a venda e consumo de bebidas alcohólicas a menores. 
Queda prohibida a venda de tabaco agás en máquinas expendedoras, sen que se lle poida 
autorizar aos menores aos que legamente se lle prohiba.
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18. Poñer  en  coñecemento  inmediato  do  Concello  cantas  actuacións  ou  incidencias  podan 
producirse no local  obxecto do servizo de quiosco-bar que puideran ser  contrarias o seu 
normal destino.

19. Deberá exercer por si o contrato, sen que poida cedelo sen autorización previa do Concello e 
sen cumprir os requisitos establecidos no artigo 226 do TRLCSP.

20. Non poderá traspasar ou ceder a terceiras persoas o uso e aproveitamento do local obxecto 
deste contrato e dos bens afectos a este servizo, nin total nin parcialmente.

21. Non poderá gravar, arrendar, subarrendar, nin allear os bens mobles ou inmobles afectos ao 
servizo de quiosco-bar. 

22.  Non poderá facer uso nas súas relacións comerciais, laborais ou calquera outras do nome do 
Concello de Pontevedra, salvo autorización por escrito deste.

23. Non poderá realizar publicidade comercial a favor doutras empresas nas instalacións cedidas, 
salvo autorización municipal.

24. Deberá  abandonar  o  local  obxecto  do contrato  así  como os  bens afectos  ao servizo  de 
quiosco-bar, a disposición do Concello, en perfecto estado de funcionamento e uso unha vez 
se produza a extinción do contrato por calquera causa.

25. Indemnizar a terceiros e ao Concello polos danos e perdas que ocasionará a execución do 
contrato, segundo o precisado no art. 3 destes pregos.

26. Cumprir as normas contidas na regulamentación dos quioscos-bares.

27. A atender calquera requirimento de información e documentación no prazo máximo de dez 
días, excepto se o Concello autoriza un maior á vista da entidade do requirido.

28. Deberá repoñer a garantía definitiva en caso de que se fagan efectivas penalidades nela no 
prazo de quince días naturais. 

29. Gardar sixilo respecto dos datos ou antecedentes que, non sendo  públicos ou notorios, estén 
relacionados co obxecto do contrato e dos que teña coñecemento con ocasión do mesmo. 

30. Manter un adecuado nivel de colaboración co Concello de Pontevedra. 

31. Deberá utilizar os veladores dentro do espazo determinado no artigo 6 deste prego. 

32. Deberá presentar anualmente:
a) No mes de xaneiro de cada ano un orzamento que inclúa os ingresos e 

gastos previstos.
b) No mes xaneiro do ano seguinte, unha memoria económica detallando 

os ingresos e gastos producidos. 

33. Calquera outra obrigación que se estableza na normativa vixente ou nestes pregos.

ARTIGO 12.- DEREITOS DO CONTRATISTA

O contratista terá os seguintes dereitos:
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1. Usar o local obxecto deste contrato de modo privativo para exercer a actividade para a que 
está autorizado, respectando o principio de non discriminación.

2. A xestión e explotación do servizo de quiosco-bar durante o prazo de duración do contrato, 
conservando os espazos ocupados e instalacións en bo estado de seguridade, salubridade e 
ornato público.

3. Obter do Concello de Pontevedra a protección que resulte indispensable para a explotación 
do servizo.

4. Percibir dos usuarios os prezos polos productos e servizos que preste.

5. A executar, logo da autorización municipal e segundo o disposto nestes pregos, as obras de 
reforma  que  entenda  convenientes  para  a  mellor  prestación  do  servizo.  Autorizadas, 
permitirase a suspensión da prestación co peche, total ou parcial das instalacións, ata que se 
rematen  as  obras  e  instalacións  previamente  autorizadas  a  través  das  correspondentes 
licenzas.  Superado o prazo máximo do seu remate, fixado nas devanditas licenzas, ou a 
prórroga  concedida  segundo  estas,  aplicarase  o  réxime  de  penalidades  previsto  nestes 
pregos. 

6. A obter a adecuada compensación económica para manter o equilibrio económico do contrato 
e, no seu a indemnización dos danos e perdas ocasionados nos termos establecidos pola 
LCSP, no suposto de modificacións do servizo impostas pola  Corporación que aumenten os 
custos ou disminúan a retribución; e nos casos de asunción directa do servizo, cando esta se 
producise por razóns de interese público,  ou desaparición do mesmo a consecuencia de 
acordo municipal. 

ARTIGO 13.- POTESTADES DO CONCELLO

O Concello de Pontevedra ostenta as seguintes potestades:

1. As que se enumeran no artigo 210 do TRLCSP.
As posibles modificacións contractuais só poderán producirse cando concorran os requisitos e 
circunstancias previstos na lexislación de contractación administrativa. Non se prevén causas 
específicas de modificación.

2. A de fiscalizar e inspeccionar o local, as instalacións e bens do servizo de quiosco-bar, dando 
as ordes oportunas para que este se preste correctamente e non sofran menoscabo os bens 
afectos.
Estas inspeccións realizaranse cando así se estime polo Concello e, en todo caso cada dous 
anos, os servizos municipais comprobarán o estado no que se atopan as instalacións e bens 
municipais adscritos ao servizo, así como a suficiencia dos achegados pola adxudicataria. 

Á vista do resultado destas inspeccións o Concello poderá dar a instruccións oportunas para 
que o contratista leve a cabo as obras de reparación e mantemento menores que, á súa 
costa,  lle  corresponden  segundo  este  contrato,  ou  a  adquisición  daqueles  elementos 
necesarios para a prestación do servizo,  segundo o compromiso asumido no Proxecto de 
Explotación por el presentado.

3. A de acordar e executar por si  mesmo o lanzamento ao finalizar  o prazo do contrato no 
suposto de que o adxudicatario se negara a abandonar e deixar libres e a disposición da 
Administración os bens obxecto deste contrato e os que deban revertirlle.
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CAPÍTULO IV

RÉXIME ECONÓMICO E FINANCEIRO

ARTIGO 14.- RETRIBUCIÓN DO CONTRATISTA.

A  retribución  do  contratista  estará  constituida  polos  prezos  de  natureza  privada  que  percibirá 
directamente dos usuarios polos productos, servizos e consumicións obxecto de venda.
 
O contratista está obrigado, como se expuxo, a expoñer publicamente de forma visible o prezo dos 
productos e consumicións obxecto de venda.

O contratista deberá comunicar o Concello o cadro de prezos dos productos e servizos que preste  
con carácter previo a súa efectividade.

ARTIGO 15.- CANON

1. O contratista deberá aboar ao Concello un canon anual.

2. O importe do canón será proposto na oferta económica polos licitadores, sen que poida 
ser  inferior  a 2.400,00 (dous mil  catrocentos)  euros/ano,  máis  IVE. A contía concreta 
deste será a que rersulte da adxudicación definitiva deste contrato. 

3. O canon revisarase anualmente automaticamente de acordo co IPC interanual do Estado 
dos 12 meses anteriores, computándose de novembro a novembro, levándose a cabo 
está actualización a partir do 1 de xaneiro do 2014.

4. O  canon  de  cada  ano  ingresarase  semestralmente.  A  estes  efectos,  o  Concello  de 
Pontevedra xiraralle unha liquidación no mes de xaneiro e outra no mes de xullo de cada 
ano. O prazo para o pago de cada un dos semestres será o indicado nas liquidacións que 
se xiren. Para o ingreso do canón do ano natural correspondente a sinatura do contrato  
estarase o disposto no parágrafo seguinte. 

5. O canon correspondente ao ano da sinatura do contrato pagarase dunha soa vez no 
prazo que se indique nunha liquidación que lle será realizada e notificada polo Concello 
dentro do prazo de quince días desde a sinatura deste. A contía desta liquidación será o 
equivalente ao importe anual do canon prorrateándose polos meses que quedan ata a  
finalización do ano actual.

6. En caso de non pagamento esixiranse as penalidades previstas nestes pregos.

7. O canon terá a consideración de ingreso de dereito público.

ARTIGO 16.- VALOR ESTIMADO E  PREZO DO CONTRATO.

O  valor  estimado  fixase  en  291.333,33  euros  (IVE  excluído),  que  abrangue  todo  o  período  de 
duración do contrato incluindo as posibles prórrogas, tendo en conta que se prevé que o contrato 
comeze a producir efectos o 1 de setembro de 2012. O valor estimado calculase en base a cantidade 
que se prevé que ingrese o contratista por este contrato anualmente.

O prezo orixinal do contrato establécese en 19.000,00 euros anuais máis IVE, que é a cantidadade 
que se prevé que ingrese o contratista por este contrato anualmente.
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ARTIGO 17.- GASTOS A CARGO DO ADXUDICATARIO.

O adxudicatario estará obrigado a sufragar, ademais dos gastos que se dispoñen neste prego os 
seguintes:

a) O pago do canon ofertado polo adxudicatario nos prazos establecidos 
no prego. O IVE do canón será asumido polo contratista.

b) O pago dos tributos e prezos públicos locais, estatais, autonómicos, ou 
de calquera ente público, actuais e futuros, que recaian sobre os bens e 
actividades comprendidos na actividade de quiosco-bar. En todo caso, e 
cun mero carácter enunciativo, inclúesen dentro dos tributos que ten que 
pagar o adxudicatario:
- O pago do imposto sobre bens inmobles.
- O pago da taxa de lixo.
- O pago da  taxa  pola  prestación  do servizo  de abastecemento  de 

auga.
c) O pago dos gastos de electricidade, consumos de gas e teléfono.
d) Os  que  se  orixinen  pola  contratación  do  persoal  necesario  para  a 

correcta execución do servizo de cafetería.
e) Os derivados da contratación.
f) O pago dos seguros que se especifican no artigo 3 deste prego.
g) Asumir o pagamento dos gastos dos anuncios de licitación no BOP e no 

DOG  e  o  de  adxudicación  definitiva  do  contrato  no  BOP.  Deberá 
procederse o pago no prazo de 10 días desde que se lle notifique o 
importe.  En caso  de que  non proceda o  pago procederase  de  igual 
maneira  que  se  dispón  no  artigo  20.  Estes  gastos  de  anuncios  non 
superarán os 1500 euros.

h) Calquera outro que derive da prestación do servizo de quiosco-bar ou 
que se estableza no prego. 

CAPÍTULO V

INCUMPRIMENTOS DO CONTRATISTA

ARTIGO 18.- INFRACCIÓNS DO ADXUDICATARIO.
 
As infraccións que cometa o adxudicatario, clasificanse en leves, graves e moi graves, de acordo coa 
tipificación seguinte:

A. Infracións leves. Terán a calificación de infraccións leves as seguintes:

1- Calquera descuberto no pago á Seguridade Social das cotas (empresarial e do 
traballador)  correspondentes  aos  traballadores  afectos  ao  servizo,  cando  este 
descuberto se extenda ata 5 días naturais.

2- O retraso ata 5 días naturais no cumprimento das obrigas tributarias.
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3- O incumprimento das súas obrigacións salariales que supoñan a falta de abono de 
calquera  nómina  mensual,  paga  extraordinaria,  ou  gratificación  por  importes 
equivalentes a calquera das dúas anteriores, cando este incumprimento non se 
demore máis de 5 días naturais.

4- A omisión do deber de comunicar as incidencias ou anomalias non imputables o 
contratista de maneira inmediata e o máis tardar en vintecatro horas. 

5- O retraso no abono da parte alícuota do canon cando aquel non sobrepase os 5 
días  naturais  seguintes  a  cada  un  dos  vencementos,  sen  perxuízo  de  que  a 
Corporación proceda, de ser o caso, o seu cobro pola vía de prema e se xeneren 
os  xuros  de  demora,  recargos  e  demáis  conceptos  de  conformidade  coa 
normativa tributaria, que deberán de ser aboados polo contratista. 

6- O  incumprimento  do  deber  de  limpeza  diaria  das  instalacións  interiores  e  do 
espazo ocupado polos veladores

7- A falta de renovación, substitución ou pago das cotas dos seguros obrigatorios 
segundo estes pregos, de tal forma que se produzan períodos sen cobertura non 
superiores a 5 días naturais.

8- A  non  prestación  do  servizo  de  quiosco-bar  durante  non  máis  de  3  días 
consecutivos. 

9- A falta de respecto ao público,  ou aos empregados municipais encargados da 
inspección.

10- Os altercados ou disputas entre o persoal do servizo durante a súa prestación.

11- Calquera  outra  acción  ou  omisión  que  infrinxa  as  obrigacións  ou  deberes 
recollidas no presente prego ou no regulamento do servizo e non resulte tipificada 
como infracción grave ou moi grave. 

B.  Infraccions graves. Terán a consideración de infracción graves, as seguintes:
.  

1. Calquera descuberto no pago á Seguridade Social das cotas (empresarial e do traballador) 
correspondentes aos traballadores afectos ao servizo,  cando este  descuberto se extenda 
máis de 5 días e ata 10 días naturais.

2. O retraso superior a 5 días e ata 10 naturais no cumprimento das obrigas tributarias.

3. O incumprimento das súas obrigacións salariales que supoñan a falta de abono de calquera 
nómina mensual, paga extraordinaria, ou gratificación por importes equivalentes a calquera 
das dúas anteriores,  cando este incumprimento se demore máis de 5 días e ata 10 días 
naturais.

4. O incumprimento que non mereza, segundo a lexislación aplicable, a consideración de grave 
das obrigas establecidas pola lexislación laboral,  de seguridade e saúde e prevención de 
riscos laborais. 

5. A non comunicación de maneira inmediata e o máis tardar en vintecatro horas, de calquera 
incidencia ou anomalía que sexa imputable o contratista.
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6. Poñer  dificultades  as  tarefas  de  control  da  administración,  como dificultar  ou  impedir  as 
actuacións inspectoras da Administración.

7. A  demora  na  achega  de  informes  ou  documentos  en  xeral,  que  sexan  solicitados  polo 
Concello no prazo establecido polo mesmo ou fixado, no seu caso, nestes pregos.

8. A non comunicación previa ao Concello de calquera substitución ou modificación de persoal.

9. O retraso no abono da parte alícuota do canon en máis de cinco días naturais e menos de 
trinta seguintes a cada un dos vencementos, sen perxuízo de que a Corporación proceda, de 
ser o caso, o seu cobro pola vía de prema e se xeneren os xuros de demora, recargos e 
demáis conceptos de conformidade coa normativa tributaria, que deberán de ser aboados 
polo contratista.

10.  O incumprimento do deber de mantemento do local e bens afectos ao servizo en 
perfecto estado de conservación, entendendo que se produce tal incumprimento cando non 
se inicie a reparación dos desperfectos nun prazo de 7 días desde que se manifesten, cando 
esta reparación  fose de competencia do contratista segundo os presentes pregos. De existir  
orde expresa do Concello sinalando o prazo correspondente, a infracción cualificarase como 
moi grave segundo o apartado C) deste artigo.

11. O incumprimento do deber de mantemento das instalacións nas debidas condicións 
hixiénicos sanitarias, cando non exista transcendencia para a saúde pública.

12.  As accións ou omisións que interfiran ou alteren ocasionalmente a prestación do servizo. 

13. A ocupación do persoal noutras tarefas durante o horario de funcionamento do servizo.

14. A falta de renovación, substitución ou pago das cotas dos seguros obrigatorios segundo estes 
pregos,  de tal  forma que se produzan períodos sen cobertura de entre 5 días e 10 días 
naturais.
Tamén  terán  a  consideración  de  infraccións  graves  a  modificación  destas  pólizas  sen 
consentimento  expreso  do  Concello,  cando  diminúan  as  sumas  garantidas  ou  limiten  os 
supostos de responsabilidade, sen prexuízo da obriga de repoñelas logo da orde do Concello, 
cuxo incumprimento terá a consideración de infracción moi grave.

15. A non prestación do servizo de quiosco-bar durante 4 ou máis días consecutivos, ou entre 10 
e 15 días alternos no curso dun ano.

C. Infraccions moi graves. Terán a consideración de infracción moi graves as seguintes:

1. Calquera descuberto no pago á Seguridade Social das cotas (empresarial e do traballador) 
correspondentes aos traballadores afectos ao servizo,  cando este  descuberto se extenda 
máis de 10 días naturais.

2. O retraso superior a 10 días naturais no cumprimento das obrigas tributarias.

3. O incumprimento das súas obrigacións salariales que supoñan a falta de abono de calquera 
nómina mensual, paga extraordinaria, ou gratificación por importes equivalentes a calquera 
das dúas anteriores, cando este incumprimento se demore máis de 10 días naturais.
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4. O grave incumprimento das obrigas establecidas pola lexislación laboral,  de seguridade e 
saúde e prevención de riscos laborais. 

5. O falseamento dos datos entregados ao Concello. 

6. Non realizar o inventario cos servizos municipais ou poñer dificultades ou obstáculos a súa 
realización.

7. O incumprimento da normativa sanitaria con transcendencia para a saúde dos usuarios.  

8. Calquera conducta constitutiva  de delito, especialmente as coaccións, roubos e hurtos os 
usuarios. 

9. O  retraso  en   trinta  días  naturais  ou  máis  no  abono  da  parte  alícuota  do  canón  dos  
vencementos, sen perxuízo de que a Corporación proceda, de ser o caso, o seu cobro pola 
vía  de  prema  e  se  xeneren  os  xuros  de  demora,  recargos  e  demáis  conceptos  de 
conformidade coa normativa tributaria, que deberán de ser aboados polo contratista.

10. A  non  realización  das  obras  de  mantemento  e  conservación  ou  reparación  que  sexan 
ordeadas polo Concello no prazo fixado.

11. A contratación de novo persoal sen autorización previa do Concello. 

12. A negativa do contratista a abandonar e deixar libres e vacuos os bens que deban revertir o 
Concello  á  finalización do contrato  por  cumprimento ou resolución no prazo  fixado neste 
prego.

13.  Arrendar, subarrendar, gravar ou allear os bens afectos ao servizo de quiosco-bar, baixo 
calquera modalidade ou título.

14. Traspasar  ou  ceder  a  terceiras  persoas  o  uso  e  aproveitamento  do  local  obxecto  deste 
contrato e dos bens afectos a este servizo, nin total nin parcialmente.

15.  Ceder o contrato sen autorización previa expresa do Concello. 

16. Non deixar os bens ou só algúns dos que deban revertir o Concello o final do contrato en 
perfecto estado de conservación e mantemento.

17. A non reposición da garantía definitiva cando se fagan efectivas as penalidades no prazo de 
quince días naturais.

18. A falta de renovación, substitución ou pago das cotas dos seguros obrigatorios segundo estes 
pregos, de tal forma que se produzan períodos sen cobertura superiores a 10 días naturais.

19.  A falta de inicio da prestación do servizo no prazo conferido ao efecto segundo estes pregos.

20.  A non prestación do servizo de quiosco-bar durante 5 ou máis días consecutivos, ou máis de 
15 días alternos no curso dun ano.

21. O exercio da actividade fóra do perímetro autorizado e a ocupación polo contratista con bens 
ou instalacións ou veladores fora do perímetro delimitado e habilitado para prestar o servizo  
de quiosco-bar. 
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22. A comisión da 3ª infracción grave, cualificada como tal en vía administrativa, nun prazo non 
superior a 1 ano será cualificada como infracción moi grave,  a efectos de penalización e 
posibilidade de resolución. 

ARTIGO 19.- PENALIDADES

1.-As infraccións conlevarán a imposición por parte do Concello de penalidades de multa, que se 
imporán en calquera caso. 

2.- A multa a impoñer ten tres grados, que se corresponden respectivamentee con infraccións leves, 
graves e moi graves, que establecen os límites seguintes:

a) As infraccións leves sancionaranse con multa entre 400 euros ata 2000,00 euros.
b) As infraccións graves sancionaranse con multa entre 2000,01 euros ata 4.000,00 euros.
c) As infraccións moi graves sancionaranse con multa entre 4.001,00 euros a 6000,00 euros.

Para  a  súa  gradación  atenderase  ao  dano  ou  prexuízo  producido  ao  servizo,  ao  público  e  ao  
Concello, a intencionalidade, reiteración, e contía económica, principalmente. 

3.- Os importes das multas serán obxecto de revisión anual conforme ó incremento do IPC ou índice 
que o substitúa, cuxo cálculo se efectuará puntualmente, no suposto de necesitar aplicar as citadas 
multas.

4.- Con independencia das sancións que se lle impoñan o contratista, o Concello pode esixir sempre 
o  cumprimento  das  obrigacións  do  contratista  a  través  dos  medios  previstos  pola  normativa 
administrativa.

5.- A comisión de infracción moi graves pode dar lugar, ademais do pagamento da oportuna sanción, 
á resolución do contrato por causa imputable ao contratista.

6.- A demora dos prazos fixados nestes pregos para o cumprimento de obrigas do contratista, cando 
non  teñan  prevista  sanción  expresa  segundo  o  art.  anterior,  penalizaranse  segundo  a  seguinte 
fórmula:

Penalidade diaria por demora = importe do canon anual correspondente x 1,5 / 365.

Ditas penalidades aplicaranse igualmente nos casos de suspensión da actividade, cando non deban 
de ser cualificadas como infraccións leves, graves ou moi graves segundo o artigo anterior. 

ARTIGO 20.- IMPOSICIÓN DAS PENALIDADES

A imposición das multas so require audiencia ao contratista durante 10 días hábiles.

A competencia para impoñer as multas será do Sr. Alcalde ou concelleiro responsable da área.

O importe  da multa  satisfarase ao Concello  por  parte  do contratista  no termo de 30 días naturais 
seguintes o da súa notificación. 

De non satisfacerse dentro do termo, as multas farasense efectivas de acordo coa prelación seguinte:

1.- Incautación da garantía definitiva en importe necesario para cubrir as multas impostas. Para tal efecto 
o contratista haberá de completar a garantía incautada.  
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2.- En canto o abonamento do importe das multas non quede cuberto na súa totalidade pola garantía 
definitiva, o Concello poderá utilizar os medios de execución forzosa previsto na Lei 30/1992, de réxime 
xurídico  de  administracións  públicas  e  do  procedemento  administrativo  común,  ou  norma  vixente 
aplicable o caso.

A imposición das multas terá lugar sen prexuízo dos danos e perdas que sexan esixibles por parte do 
Concello. 

Se para facer efectiva as multas se incautase a garantía definitiva deberá reporse a contía nun prazo de 
15 días naturais desde que se notifique dita incautación. 

CAPÍTULO VI

EXTINCIÓN DO CONTRATO

ARTIGO 21.- EXTINCIÓN DO CONTRATO E EFECTOS.

1. O contrato extinguese pola terminación da duración deste ou por resolución.

2. Son causas de resolución as seguintes:

a. As establecidas no artigo 223 do TRLCSP.
b. As infraccións moi graves previstas no artigo 18.c) destes pregos.
c. Incorrer o contratista en prohibición de contratar sobrevida.
d. A decisión da administración de deixar sen efecto o contrato por razóns de interese 

público.
e. A non adscrición do persoal mínimo establecido nestes pregos ou mellorado polo 

adxudicatario.
f. Calquera outra que se prevea expresamente pola normativa vixente en cada 

momento ou neste prego.

3. As  infraccións  moi  graves  que  poden  dar  lugar  a  resolución  do  contrato  réxense  polas 
seguintes normas:

a).  As infraccións moi  graves  son causas de resolución do contrato  por  causa imputable  ao 
contratista.

b) A resolución do contrato é independente da imposición de multas, pois aínda cando se proceda 
a resolución do contrato, ou se teña dita posibilidade, o Concello esixiralle as multas.

c) En caso de infracción moi grave que dé lugar a resolución do contrato, o Concello pode optar  
libremente pola resolución do contrato.

d) As causas de resolución previstas como infraccións moi graves que ao mesmo tempo estean 
mencionadas expresamente no artigo 223 do TRLCSP, rexeranse en primeiro lugar polo disposto 
especificamente polo TRLCSP e nestes pregos. 

4.-  A  resolución  do  contrato  acordarase  por  órgano contratante,  de  oficio ou  a  instancia  do 
contratista,  mediante  o  procedemento  que  resulte  de  aplicación  conforme  coa  lexislación 
contractual administrativa.

5.- A aplicación das causas de resolución realizarase de conformidade co establecido polo artigo 
224 e cos efectos previstos polo 225, ambos do TRLCSP. 
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CAPÍTULO VI

INVENTARIO E REVERSIÓNS

ARTIGO 22.- INVENTARIO E REVERSIÓN.

Antes do comezo do exercicio da actividade do servizo de quiosco-bar realizarase un inventario de 
tódolos bens e instalacións obxecto deste contrato. Nese inventario faranse constar as instalacións 
que se dispoñen para a prestación do servizo, o mobiliario que se dispón e demais propios do servizo. 
Deberase diferenciar entre o que revertirá o Concello e o que non.

 
Cando falten tres meses para finalizar o prazo do contrato o Concello designará os Técnicos para 
inspeccionar o estado en que se atope o local e instalacións dedicadas a quiosco-bar e servizos desta 
e demais bens, ordeando á vista dos resultados da inspeccións técnica, a execución das obras e 
traballos  de  reparación  e  reposición  que  se  estimasen  necesarias  para  manter  aquelas  nas 
condicións previstas. As obras e traballos de reparación que deban efectuarse serán de conta do 
contratista segundo o exposto nestes pregos.

Tódolos bens, instalacións e obras que estén destinados ao servizo de quiosco-bar revertirán ao 
Concello ao termo do contrato en perfecto estado de conservación e funcionamento. Os únicos bens 
que non revertirán serán o aqueles de menaxe de hostelería e mobiliario que fosen postos polo 
contratista ao servizo de quiosco-bar e teña condición de bens mobles sempre que non estean unidos 
de forma permanente ao local ou a bens non revertibles, de tal modo que a súa separación produza 
un menoscabo naquel ou nestes. 

Unha vez extinguido ao contrato farase entrega por parte do contratista do local e bens obxecto deste  
contrato que deban revertir ao Concello libre de toda carga e gravames e en estado de conservación 
e mantemento adecuado, debendo deixalos libres e vacuos a disposición do Concello nun prazo 
máximo de cinco días.

CAPÍTULO VI

CAPACIDADE PARA SER CONTRATISTA

ARTIGO 23.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR.

1.  Poderán  concorrer  por  si  ou  por  medio  de  representantes  as  persoas  naturais  ou  xurídicas,  
españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar cumpran as condicións de aptitude 
do artigo 54 do TRLCSP e non se atopen incursas nas prohibicións do 60 do mesmo texto legal, e 
acrediten a solvencia económica, financeira, técnica ou profesional nos termos que se esixe no artigo 
27 deste prego.

2.  De  tratarse  de  persoas  xurídicas  o  obxecto  social  da  entidade  deberá  comprender  o 
desenvolvemento de todas as actividades que constitúen o obxecto do contrato ao que concorren. 
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CAPÍTULO VII

ADXUDICACIÓN

ARTIGO 24.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN.

O  contrato  adxudicarase  mediante  procedemento  aberto  e  con  pluralidade  de  criterios  de 
adxudicación de conformidade co artigo 138.2 e 150 do TRLCSP. 

ARTIGO 25.- PERFIL DO CONTRATANTE.

O perfil do contratante do Concello de Pontevedra está na páxina www.pontevedra.eu. 

ARTIGO 26.- OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN.

As empresas interesadas teñen a súa disposición, ata a data de remate do prazo de presentación de 
proposicións,  no Servizo de Patrimonio do Concello de Pontevedra (Rúa Filiberto,  s/n,CP 36071, 
Pontevedra, teléfono 986 80.43.00, fax 986 841386), toda a documentación necesaria para poder 
formular  a súa oferta.  O prego de cláusulas publicarase no perfil  do contratante  do Concello de 
Pontevedra. 

ARTIGO 27.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS.

As proposicións presentaranse no rexistro xeral do Concello desde as 8,30 ás 13,30 horas, e se é 
sábado de 9,00 horas a 13,00 horas, durante os 26 días hábiles seguintes ao da publicación do último 
anuncio de licitación (no BOP ou no DOGA), que se reducirán a 13 días hábiles de acordarse a  
tramitación por procedemento de urxencia. Se o último día do prazo para presentar proposicións fora 
inhábil entón enténdese prorragado o prazo ata o primeiror día hábil. Publicarase así mesmo anuncio 
no perfil do contratante do Concello de Pontevedra onde estarán a disposición dos contratistas estes 
pregos. 

Se  dentro  do  prazo  anteriormente  sinalado  se  produciran  reclamacións  contra  o  prego,  non 
suspenderan o prazo para a presentación de proposicións á licitación e serán resoltas polo órgano de 
contratación. Malia iso, para o suposto de estimación destas, procederá, no seu caso, a modificación  
dos  pregos e a apertura dun novo prazo. 

As proposicións poderán presentarse por  correo,  en dito  caso  o  interesado deberá acreditar,  co 
resgardo correspondente, a data de imposición do envío na Oficina de Correos e anunciar o mesmo 
día ó órgano de contratación, por FAX, TELEX ou TELEGRAMA, a remisión das proposicións. Sen 
cumprir tales requisitos non será admitida a proposición no caso de que se recibira fóra do prazo 
fixado  neste  prego.  Malia  isto,  transcorridos  10  días  naturais  desde  o  remate  do  prazo  de 
presentación, ningunha proposición enviada por correo será admitida. 

Igual advertencia será de aplicación para os casos nos que se faga uso da posibilidade prevista polo 
art. 38.4 da Lei 30/1992, debendo de anunciarse de igual modo a súa presentación mediante esta vía,  
e coas mesmas salvedades expostas.

Tales prazos poderán ser prorrogados de concorrer as circunstancias previstas no art. 78.3  do  RD 
1098/2002.

Unha vez remitida a proposición ou entregada, non poderá ser retirada salvo causa debidamente 
xustificada.
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As  proposicións  para  tomar  parte  na  contratación  presentaranse  en  tres  sobres  pechados, 
identificados  no  seu  exterior  con  indicación  expresa  da  licitación  á  que  concorren,  debidamente 
asinados polo licitador ou seu representante, con indicación do nome, apelidos e razón social, nº de 
teléfono e fax, así como correo electrónico, no seu caso.

A documentación deberá estar debidamente numerada e farase constar en folla independente 
o contido do sobre con indicación dos folios aos que corresponde. 

O  SOBRE A,  denominado  ‘documentos’,  expresará a  inscrición de:  “Documentos xerais  para a 
adxudicación mediante procedemento aberto do contrato administrativo especial de “SERVIZO DE 
QUIOSCO-BAR SITUADO NO PARQUE DA ILLA DO COVO”, e conterá na orde que aquí se sinala 
a seguinte documentación:

A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario. 

A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa. 

A-2) Persoas xurídicas: escritura de constitución ou documento de constitución, os estatutos 
ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade, 
debidamente inscritos, no seu caso, no rexistro público que corresponda, segundo o tipo de 
persoa xurídica de que se trate. Engadirase, así mesmo, copia das escrituras ou documentos 
de modificación dos anteriores. Así mesmo unirase fotocopia do DNI do representante. 
 
- Fotocopia da tarxeta de número de identificación fiscal (NIF), debidamente compulsada. 

A-3) Empresas comunitarias.

No caso de empresas ou empresarios de estados membros da Comunidade Europea, ou 
signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, acreditarase de conformidade co 
previsto nos artigos 58 e 72.2 do TRLCSP e 9 do RD 1098/2001. En consecuencia, deberán  
de acreditar a inscrición nos rexistros ou a presentación das certificacións que se especifican 
no Anexo I do RD 1098/2001.

A-5) Empresas non comunitarias. 

As demais empresas ou empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de 
obrar de acordo co precisado polos artigos 72.3 do TRLCSP e 10 do RD 1098/2001. Estas 
empresas deberán engadir, así mesmo, o Informe de reciprocidade que refire o art. 55.1 do 
TRLCSP,  salvo  que  se  trate  de  empresas  de  Estados  signatarios  do  Acordo  sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

A-6)  Disposición  común  a  empresas  estranxeiras  (comunitarias  ou  non  comunitarias): 
declaración de sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados españois. 

As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á xurisdición 
dos Tribunais e Xulgados españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo 
directo  ou  indirecto  puidesen  xurdir  do  contrato,  con  renuncia  se  é  o  caso,  ao  foro 
xurisdicional estranxeiro que lle puidese corresponderá ao licitante (art. 146.1.e do TRLCSP).

B) Poderes:.
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Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica, 
deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en cuxo nome 
concorre perante a administración contratante.

O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita 
inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

C) Bastanteo de poderes.

Os  poderes  a  que  se  refire  o  apartado  b)  da  presente  cláusula,  deberaos  bastantear 
previamente pola Asesoría Xurídica do Concello ou funcionario habilitado. 

Admitiranse  os  bastanteos  de  poderes  efectuados  por  avogado  do  Estado  ou  asesorías 
doutras  Administracións  públicas,  ou  avogado  en  exercicio,  debendo  neste  último  caso 
xustificar a súa colexiación.

A achega da mera dilixencia de bastanteo do documento de apoderamento poderá suplir a  
aportación  deste,  sempre  que  tal  dilixencia  identifique  perfectamente  ao  representante, 
representado,  escritura  de  apoderamento  e  que  as  facultades  que  se  lle  confiren  son 
bastantes para o contrato, ou contratos, en cuestión.

A presentación do poder,  ou da dilixencia  de bastanteo do mesmo nos termos expostos, 
suporá, aos efectos do Art. 1733 e concordantes do Código Civil, expresa declaración de non 
terlle sido revogado con fecha posterior.

D) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades.

Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das 
prohibicións  para  contratar  ou  incompatibilidades  establecidas  no  artigo  146  e  60  do 
TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

D./Dª………………………..con DNI………………..e domicilio na provincia de…….rúa nº ..... 
en nome propio ou en representación da empresa á que representa no procedemento de 
adxudicación do contrato administrativo especial : - Título:………………………………….  
Declara  que  nin  a  empresa  nin  os  seus  administradores  ou  órganos  de  dirección están 
incursos en prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 60 do TRLCSP. 
Así  mesmo declara  que  está  ao  corrente  do  cumprimento  das  obrigas  tributarias  e  coa 
Seguridade Social.

(Lugar, data e sinatura do propoñente).

No caso de UTEs esta declaración efectuarase, respecto de cada empresa, por cada un dos 
representantes da mesma, debidamente apoderado. 

E) Solvencia económico e financeira.

Poderá acreditarse por un dos seguintes medios:

1-Informe de instituciones financeiras. 

Criterio  de  selección:  Entenderase  cumprida  a  solvencia  cando  do  informe  da  institución 
financiera  poidase  deducir  que  o  licitador  mostra  unha situación  económica  solvente  para  a 
execución do contrato. Deberá mencionarse expresamente nese informe este contrato. 
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2- Tratándose de persoas xurídicas,ademáis do medio anterior poderán acreditala mediante a 
presentación das contas anuais ou extracto das mesmas, nos casos establecidos no artigo 64.b) 
da LCSP.

Criterio de selección: Entenderase cumprida a solvencia cando os fondos propios desenvolsados 
da empresa representen ao menos un 20% do importe de contrato. 

F) Solvencia técnica e profesional:

Poderá acreditarse por un dos seguintes medios:

1- Unha relación dos principais servizos ou traballos realizados nos últimos tres anos que inclúan 
importes,  datas  e  beneficiarios  públicos  ou  privados  dos  mesmos,  así  como  certificados 
acreditativos destes.

Criterio de selección: Como mínimo deberá ter realizado algún servizo ou traballo relacionado coa 
hostalería  cunha  duración  ininterrompida  de  seis  meses  e  de  características  similares  ou 
superiores ao do servizo obxecto de licitación.

2- Unha relación das persoas que se van destinar a execución do contrato.

Criterio de selección:  Como mínimo deberá destinarse unha persoa a execución do contrato que 
conte co carnet de manipulador de alimentos. 

G) Unións temporais de empresas. 

Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación de cada 
unha delas e compromiso de constituírse formalmente en UTE, caso de resultar adxudicatarias, 
de conformidade co artigo 59 do TRLCSP .
Engadirase a xustificación da personalidade xurídica de cada empresa, segundo o sinalado no 
epígrafe a). A totalidade das declaracións e proposicións ou ofertas deberán de ser firmadas por  
todos  os  representantes,  especificando  que  o  fan  en  canto  parte  dunha  UTE,  debidamente 
apoderados mediante escritura bastanteada. Non obstante, salvo a declaración responsable de 
non acharse incursa en prohibición para contratar, as proposicións y demais documentos a nome 
da UTE poderán ser subscritos polo apoderado único referido no art. 59.2. do TRLCSP, de xa 
nomearse, en cuxo caso achegarase o poder bastanteado deste.

H) Declaración de empresas vinculadas. 

No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo grupo, 
nos termos a que se refire o art.145 do TRLCSP, presentarase necesariamente unha declaración 
indicando esta  circunstancia  e  o  nome ou a súa denominación social,  debendo constar  este 
documento  en  cada  unha  das  ofertas  formuladas  por  todas  as  empresas  vinculadas  que 
concorran á licitación. 

I)  Autorización  para  a  cesión  de  información  relativa  a  obrigacións  tributarias  e  da 
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratación. 

Asinarase polo licitador ou polo seu representante e axustarase ao seguinte modelo:
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“D.___________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificacións  en 
_______________________________________, e D.N.I. Nº_____________________, actuando 
en nome propio ou da empresa____________________________________, á  que representa 
no procedemento de adxudicación do contrato administrativo especial do servizo.........:
-Autoriza  ao Concello de Pontevedra a solicitar a cesión da información por medios informáticos 
ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das súas obrigacións tributarias 
co Estado e a Comunidade Autónoma e da Seguridade Social a efectos do procedemento de 
contratación anteriormente indicado, e no curso da vixencia do propio contrato,  de acordo co 
establecido na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter  
Persoal, Lei do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e a Lei do Imposto de Sociedades e 
outras normas tributarias e da Seguridade Social e demais disposicións de aplicación, sempre 
que o Concello o estime oportuno.

(Lugar, data e sinatura do propoñente)”

DISPENSA  DE  PRESENTAR  DETERMINADA  DOCUMENTACIÓN( Rexistro  oficial  de 
licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades Autónomas) 

Aquelas  empresas  que  se  atopen  rexistradas  no  rexistro  oficial  de  licitadores  e  empresas 
clasificadas  do  Estado  ou  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  que  acompañen  a 
correspondente certificación, estarán dispensadas de acreditar os datos referidos polo artigo 83.1 
do TRLCSP, sen prexuízo de que a Administración poida solicitar aqueles datos ou documentos 
que estime necesarios á fin de verificar o comprobar a exactitude ou vixencia dos mesmos, ou 
clarificar calquera extremo. De referirse, o correspondente certificado, a outros datos inscritos e 
esixidos polos presentes pregos, a dispensa alcanzará aos mesmos.

O certificado do Rexistro oficial de licitadores en cuestión deberá ir acompañado en todo caso 
dunha declaración responsable na que o licitador manifeste que as circunstancias reflectidas no 
mesmo non experimentaron variación.

m) Documentación a aportar por se ten lugar empate entre as proposicións e ofertas das 
empresas licitadoras.

No caso de empate entre dúas ou más ofertas, atenderase o disposto no artigo 30 destes pregos. 

A  estes  efectos  as  empresas  achegarán  a  documentación  que  xustifique  o  número  de 
traballadores con discapacidade sempre que sexa igual ou superior ao 2% do cadro de persoal e 
o número destes que sexan fixos en relación ao seu cadro de persoal.

As empresas de inserción reguladas na Lei 44/2007, deberán acreditar este extremo. 

LINGUA DA DOCUMENTACIÓN.

Toda  a  documenatción  presentarase  en  galego  ou  castelán.  Os  concursantes  estranxeiros 
presentarán a súa documentación traducida de forma oficial á algunha das anteriores linguas. 

COMPROMISO POLA PRESENTACIÓN PROPOSICIÓN.

A presentación  de  proposicións  presume por  parte  do  licitador  a  aceptación  incondicionada das 
cláusulas deste prego e a declaración responsable de que reúne todas e cada unha das condicións 
esixidas para contratar coa administración.

O licitador comprométese a manter a súa oferta por un prazo mínimo de dous meses a contar desde 
a apertura das proposicións.
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SOBRE  B, denominado  “oferta  económica”,  deberá  conter  a  seguinte  inscrición:  OFERTA 
ECONÓMICA  PARA  A  ADXUDICACIÓN  DO  PROCEDEMENTO  ABERTO  DO  CONTRATO 
ADMINISTRATIVO ESPECIAL DO SERVIZO DE QUIOSCO-BAR SITUADO NO PARQUE DA ILLA 
DO COVO

Este sobre conterá a oferta económica que se axustará ao seguinte modelo:

D............., maior de idade, veciño de..., con domicilio en...con DNI....., expedido en...., con data....., en 
nome propio (ou en representación de...,) conforme acredito con poder compulsado, informado do 
procedemento aberto para a adxudicación do contrato administrativo  especial   do  “SERVIZO DE 
QUIOSCO-BAR SITUADO NO PARQUE DA ILLA DO COVO” segundo o anuncio publicado no DOG 
do día….., ou no BOP do día ….    , manifesto que reunindo todos os requisitos e condicións para ser  
adxudicatario deste contrato, ofrezo ao Concello de Pontevedra un canón anual de……. € ( deberá 
desglosarse o IVE, senón se realiza enténdese que a oferta inclúe o IVE), con estricta suxeición aos 
pregos de prescripcións técnicas e de claúsulas administrativas particulares que acepta integramente.

Sobre C, denominado “oferta técnica”, deberá conter a seguinte inscrición: OFERTA TÉCNICA PARA 
A  ADXUDICACIÓN  DO  PROCEDEMENTO  ABERTO  DO  CONTRATO  ADMINISTRATIVO 
ESPECIAL DO SERVIZO DE QUIOSCO-BAR SITUADO NO PARQUE DA ILLA DO COVO. 

Neste sobre incluiranse aqueles documentos que sexan precisos para a valoración dos criterios que 
dependan de un xuizo de valor. Incluirase polo tanto o proxecto de explotación que se refire no art. 
30 destes pregos.

A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración de tal modo que a renuncia á 
adxudicación  do  contrato  ou  á  execución  deste,  realizada  en  calquera  fase  de  tramitación  do 
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de:  
a)  a  apertura  de plicas,  b)  a  proposta da mesa de contratación,  c)  a  adxudicación,  d)  antes da 
formalización do contrato, etc. faculta ao Concello de Pontevedra para que proceda á incautación da 
garantía,  sen  prexuízo  da  esixencia  de  indemnización  polos  danos  e  perdas  causados  á 
administración contratante e demais consecuencias previstas no TRLCSP. 

Tendo  en  conta  que  os  contratistas  están  dispensados  de  constituír  a  garantía  provisional,  a 
Corporación poderá esixir dito importe mediante o procedemento de constrinximento, así como para a  
indemnización por danos e perdas. 

ARTIGO 28.- DOCUMENTOS: ORIXINAIS E COPIAS.
  

Os  documentos  que  se  acompañen  ás  proposicións  haberán  de  ser  orixinais.  Non  obstante, 
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen delegue, nas que se faga 
constar que foron compulsadas co seu orixinal. Admitiranse copias compulsadas por Notario. 

ARTIGO 29.- GARANTÍA PROVISIONAL.

En  consoancia  co  disposto  no  artigo  103  do  TRLCSP  os  licitadores  quedan  dispensados  da 
constitución da garantía provisional.

ARTIGO 30.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN.

Os criterios obxectivos que servirán de base para a adxudicación do presente contrato,  por orde 
decrecente de importancia, serán os seguintes:

1.- Canon anual:de 0 a 75 puntos.
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As ofertas valoranse obxectivamente atendendo a criterios de proporcionalidade matemática. Neste 
sentido outoraráselle a maior  puntuación á empresa que mellor  oferta realice,  e ás restantes en 
proporción a esta, por regra matemática de tres.

Non obstante, de existir ofertas con incremento 0, soamente valorarase este apartado cando a mellor 
oferta supoña, cando menos, un incremento superior ao 5% do canón inicial.

2.- Proxecto de explotación: de 0 a 25 puntos.

Valorarase  en  función  da  súa  globalidade  e  de  que  a  proposta  de  organización,  servizos  e 
funcionamento propostos resulte coherente coas características da zona e ámbito en que se situa o  
quiosco-bar.

Sobre este principio consideraranse principalmente os seguintes elementos:

- Mellor plan de conservación e mantemento do local e as súas instalacións: ata 10 puntos.
- Melloras propostas de local destinado a quiosco-bar en canto a maquinaria, mobiliario e 

medios auxiliares: ata 10 puntos.
-  Maior  número de productos,  artigos e/ou servizos  que se ofertarán aos usuarios:  ata 5 

puntos.

No caso de empate entre dúas ou más ofertas, terá preferencia, en primeiro lugar, aquela empresa 
que teña no seu cadro de persoal maior número de traballadores minusválidos (non inferior ao 2%) e  
así o acreditase no momento de xustificar a súa solvencia técnica.De persistir o empate, a preferencia  
resolverase según o apartado 3º da D. Ad. 4ª.1 do TRLCSP e, finalmente, por sorteo.

ARTIGO 31.- OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS.

1. O carácter desproporcionado ou temerario da oferta será analizado á vista dos informes que, sobre 
este extremo, poidan emitir os técnicos municipais. 

En todo caso, solicitarase da empresa ofertante a xustificación da viabilidade da súa proposta no 
prazo de tres días hábiles, xustificación que haberá de referirse nos termos sinalados polo artigo 
152.3 do TRLCSP e sobre a que, necesariamente, se pronunciarán os informes técnicos.

Para a valoración das explicacións o Concello porá en contraste os diferentes aspectos da oferta 
presentada.

2. A mesa de contratación, de acordo co artigo 22.1 f) do RD817/2009, tramitará o procedemento 
sinalado e efectuará proposta de declaración como anormal ou desproporcionada, correspondendo a 
súa declaración como tal, e a súa exclusión da licitación, ao órgano de contratación, de conformidade 
co artigo 152 do TRLCSP. 

Para  determinar  o  carácter  desproporcionado  ou  anormal  da  oferta  atenderase  á  viabilidade 
económica de explotar o quiosco-bar de acordo coa oferta que se formula, acudindo para isto aos 
cálculos de custes de persoal, materiais e outros tradicionais no mercado. 

Declararase  que  a  oferta  non  poderá  ser  cumprida  como consecuencia  da  inclusión  de  valores 
desproporcionados ou anormais, á vista das explicacións do licitador e do informe técnico, cando o 
custe das melloras sinaladas na oferta supoña a imposibilidade de obter beneficio de ningún tipo coa 
execución do contrato. A estes efectos poderá considerarse a relación entre a solvencia da empresa 
e a oferta presentada.
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3.  Polo  que  atinxe  ao  canón,  presumirase  como anormal  ou  desproporcionada  a  baixa  de  toda 
proposición  cuxa  porcentaxe  exceda  en  dez  (10)  unidades  ou  máis  á  media  aritmética  das 
porcentaxes de baixa de tódalas proposicións presentadas. 

4. As ofertas así declaradas serán excluídas da licitación,  procedendo a adxudicación a favor da 
proposición economicamente máis vantaxosa, de acordo coa orde en que fosen clasificadas. 

ARTIGO 32.- MESA DE CONTRATACIÓN 

1. A mesa de contratación estará formada por:

PRESIDENTE: Que poderá ser un membro da Corporación ou un funcionario desta.
VOCAIS:
*  Un  concelleiro  en  representación  de  cada  grupo  municipal,  a  excepción  de  aquel  xa 

representado pola Presidencia.
* O titular da Asesoría Xurídica da Corporación, quen poderá delegar a súa asisentcia, con 

este carácter, na Secretaría Xeral do Pleno.
*O interventor, quen poderá delegar nun funcionario técnico de administración xeral adscrito 

ao seu servizo.
* Un arquitecto, ou arquitecto técnico, ao servizo do Concello. 

   
SECRETARIO: Será o secretario de administración municipal, con voz e voto ou funcionario 

en quen delegue.

2. De conformidade co manifestado no artigo 21.4 do RD 817/2009, de 8 de maio, polo que se 
desenvolve  parcialmente  a  Lei  30/2007,  a  composición  dos  membros  da  mesa  de 
contratación deberá publicarse no perfil do contratante cunha antelación mínima de sete días 
con respecto á reunión que deba celebrar para  a cualificación da documentación xeral á que 
fai referencia o artigo 146.1 do TRLCSP. 

3. A Mesa poderá constituírse validamente coa asistencia, cando menos, do seu Presidente, 
Secretario  e  da  mitade  dos  seus  membros,  entre  os  que  deberán  de  encontrarse,  
necesariamente, os vogais en funcións de Asesoría Xurídica e Intervención. No curso das 
súas funcións poderá pedir os informes e asesoramentos que estime convenientes. 

ARTIGO  33.-  APERTURA,  CALIFICACIÓN  DA  DOCUMENTACIÓN  E  APERTURA  DAS 
PROPOSICIÓNS

1. Concluído o prazo de presentación de proposicións, a Mesa de Contratación procederá á 
apertura e cualificación previa da documentación xeral dos sobres A en sesión non pública. 

2. A mesa de contratación, de acordo co previsto no art. 22 do Rd 1098/2001, poderá instar do 
empresario aclaracións sobre os certificados ou documentos presentados para xustificación 
da súa capacidade, clasificación e ausencia de prohibicións para contratar, ou incluso pedirlle 
a presentación doutros complementarios. Tales requirimentos deberán de cumprimentarse 
nun prazo máximo de 5 días naturais.

3. Se a mesa de contratación observara defectos ou omisións subsanables na documentación 
presentada, concederá un prazo non superior a 3 días hábiles para que os licitadores os 
subsanen.

4. Os requirimentos de complemento ou aclaración e de subsanación de documentación faranse 
públicos  mediante  o  seu  anuncio,  e   comunicaránselle  verbalmente,  ou  mediante  fax ou 
telematicamente, de así estimarse, aos interesados, sen prexuízo do correspondente anuncio 
no Perfil de contratante do Concello, momento desde o que contará o prazo de subsanación.
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5. En todo caso non procederá a apertura do sobre B e C ata que o órgano de contratación  
decidise sobre as que fosen admitidas, unha vez transcorridos, de terse requirido, os prazos 
anteriores para complemento, aclaración ou subsanación da documentación. Só abrirase os 
sobres B e C das ofertas admitidas. 

A  non  idoneidade  ou  a  non  xustificación  da  solvencia  técnica  ou  económica  achegada, 
segundo criterio motivado da Mesa de Contratación, terá carácter excluínte.

6.  Do actuado conforme co sinalado neste artigo deixarase constancia expresa na acta que 
para o efecto  deberá de levantarse,  na que así  mesmo,  farase pronunciamento explícito  
sobre os empresarios admitidos a licitación, os rexeitados e as causas de exclusión.

7. O segundo día hábil, non sábado, posterior ao de conclusión do prazo de presentación de 
proposicións, e rematada a cualificación da documentación, procederase ás 12,00 horas á 
apertura, en acto público, do sobre C, que terá lugar na Sala de reunións do edificio municipal  
sito na rúa Michelena 30. Tal día, non obstante, poderá ser demorado para o suposto de 
presentarse ofertas por correo ou a través das vías sinaladas no art. 38.4 da Lei 30/1992, ou 
de requirirse aclaracións, complementos ou subsanacións da documentación presentada.
Neste caso, o día de apertura de proposicións fixarase no perfil de contratante e no taboleiro 
de anuncios do Concello cunha antelación de, cando menos, 2 días ao da súa celebración.
En todo caso, o acto público de apertura dos sobres C non poderá demorarse máis de 7 días 
contados desde o seguinte ao de apertura da documentación xeral.

8. O  acto  comezará  dando  lectura  ao  anuncio  do  contrato,  para  seguir  co  reconto  das 
proposicións presentadas, contrastadas coas certificacións emitidas pola oficinas receptoras. 

Tras isto darase coñecemento ao público do número de proposicións presentadas e do nome 
dos licitadores, invitando aos licitadores a comprobar que os sobres presentados se atopan 
en iguais condicións nas que foron entregados.

A Secretaría da mesa procederá á apertura dos sobres C, con exclusión dos correspondentes 
ás  proposicións  rexeitadas,  que  non  poderán  ser  abertos,  e  dará  conta  sucinta  da 
documentación contida neles, coa posibilidade do seu exame polos interesados. Aberto o 
sobre C, a mesa finalizará o acto público, sinalando día e hora para a apertura dos sobres B e 
pasando a deliberar sobre os criterios subxectivos segundo os pregos, e podendo solicitar os 
informes que considere convenientes.

9. No día indicado, e con carácter previo á apertura dos sobres B procederase a dar lectura á 
valoración dos aspectos técnicos das proposicións a que se refire a documentación contida 
no sobre C). 
Aberto o sobre B, con lectura das ofertas, a mesa finalizará o acto público de apertura de 
proposicións, pasando a deliberar sobre os criterios obxectivos segundo os pregos e pudendo 
solicitar os informes que considere convenientes.

10. As proposicións afectadas por calquera das causas precisadas no artigo 84 do RD 1098/2001 
serán rexeitadas motivadamente.

11. A mesa unha vez valorados de acordo cos criterios de adxudicación as ofertas presentadas 
polos  licitadores,  formulará  no  seu  caso,  proposta  de  declaración  de  ofertas 
desproporcionadas ou anormais, tramitando o procedemento establecido no artigo 31 destes 
pregos, así como proposta de clasificación das restantes proposicións, por orden decrecente 
en atención as súas ofertas. 
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12. A proposta de exclusión de ofertas desproporcionadas e de clasificación das restantes non 
crea dereito ningún para os licitadores. 

ARTIGO 34.-EXCLUSIÓN DE OFERTAS E CLASIFICACIÓN DAS RESTANTES PRESENTADAS 

1. Se o órgano de contratación, á vista do procedemento tramitado segundo o artigo 31 destes pregos 
e da proposta da mesa de contratación, estimase que algunha oferta non pode ser cumprida como 
consecuencia  da  inclusión  de  valores  anormais  ou  desproporcionados,  a  declarará  como 
desproporcionada ou anormal e a excluirá da clasificación. 

2. O órgano de contratación clasificará, por orden decrecente, as proposicións presentadas e que non 
fosen  declaradas  desproporcionadas  ou  anormais  conforme  ao  sinalado.  Para  realizar  dita 
clasificación, atenderá aos criterios de adxudicación sinalados no prego pudendo solicitar para iso 
cantos informes técnicos estime pertinentes. 

ARTIGO 35.-DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLO LICITADOR QUE PRESENTE A OFERTA 
ECONÓMICAMENTE MÁIS VANTAXOSA. 

O órgano de contratación requirirá ao licitador que houbese presentado a oferta economicamente 
máis vantaxosa para que, dentro do prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte a aquel en 
que houbese recibido o requirimento, presente a seguinte documentación:

1. A  documentación  xustificativa  de  estar  ao  corrente  no  cumprimento  das  súas  obrigas 
tributarias e coa Seguridade Social.

2. Constituír  a  garantía  definitiva  por  importe  do  5  por  cento  do  importe  de  adxudicación, 
constituído este polo canon anual ofertado polo adxudicatario, por calquera dos medios a que 
se refire  o artigo artigo 96 do TRLCSP. De presentarse un aval  como garantía  definitiva 
deberá axustarse o modelo que figura como anexo I deste prego. 
A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes 
de entidades, que se atopen en situación de demora fronte á administración contratante 
como  consecuencia  da  falta  de  pagamento  de  obrigas  derivadas  da  incautación  de 
anteriores  avais  ou  seguros  de  caución,  e  que  mantiveren  impagados  os  importes 
correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois 
de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pagamento. Para estes efectos o 
contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade 
avalista  ou  aseguradora  do  disposto  nesta  cláusula,  sen  que  poida  alegar  en 
consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou seguro fora rexeitado pola 
administración.

3. Orixinal ou copia compulsada das pólizas de seguros sinaladas no art. 3 destes pregos, e  
xustificación  do  pagamento  da  correspondente  cota,  ou  certificación  de  apoderado 
debidamente acreditado da compañía de seguros que especifique a súa vixencia.

4. Xustificante de ter efectuado o ingreso, na Tesourería municipal, da taxa pola formalización 
do contrato.

5. Para o caso de adxudicación a unha agrupación de empresas deberán estas de acreditar a 
súa constitución en escritura pública, e aportar o NIF asignado á Agrupación. Así mesmo, 
deberán nomear un representante ou apoderado único da unión con poderes bastantes para 
exercitar os dereitos e cumprir as obrigacións que do contrato se deriven ata a extinción do 
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mesmo, sen prexuízo da esixencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para 
cobros e pagos de contía significativa. 

ARTIGO 36.- ADXUDICACIÓN 

1. Dentro dos 5 días hábiles seguintes á recepción da documentación precisada no artigo anterior, o 
órgano de contratación deberá ditar resolución de adxudicación do contrato, sempre que o licitador 
houbese presentado dita documentación e acreditado que reúne as condicións esixidas ao efecto. 

2. Non poderá declararse deserta unha licitación cando exista algunha oferta ou proposición que sexa 
admisible de acordo cos criterios que figuren no prego. 

3. A adxudicación deberá ser motivada, notificarase aos licitadores e, simultaneamente, publicarase 
no perfil do contratante. Deberá conter os extremos sinalados no artigo 151.4 do TRLCSP. 

4. O prazo máximo para efectuar a adxudicación será de dous meses a contar desde a apertura das 
proposicións.

ARTIGO 37.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO  E INICIO DA PRESTACIÓN.

O adxudicatario queda obrigado a subscribir, dentro do prazo de quince días hábiles desde a data 
da notificación da adxudicación, o documento administrativo de formalización do contrato.
O prazo de inicio da prestación será de 1 mes, contado a partir do día da propia firma do contrato 
administrativo. 

CAPÍTULO VIII

GARANTÍA DEFINITIVA

ARTIGO 38.- GARANTÍA DEFINITIVA.

O contratista esta obrigado a constituir unha garantía definitiva polo importe do 5% do importe do 
contrato,  calculado este polo canon anual proposto polo adxudicatario, IVE excluido. Está garantía 
poderá presenarse nalgunha das formas previstas no TRLCSP. 

A garantía será devolta ou cancelada ata que se producise o vencemento do prazo de garantía e 
cumprido satisfactoriamente o contrato. Fíxase un prazo de garantía de 6 meses, contados desde a  
devolución das instalacións ao Concello e a firma da súa recepción conforme.

 Esta garantía responderá dos conceptos incluídos no artigo 100 do TRLCSP.

A incautación parcial  ou total  da garantía  por incumprimento obrigará ao contratista  a repoñer o  
importe da garantía incautada.

A garantía definitiva será devolta o contratista cando se extinga o contrato, sempre que se deixase 
libres  e  vacuos  os  bens  e  instalacións  que  deban  reverter  ao  Concello  e  en  bo  estado  de 
conservación e mantemento, e non teñan que facerse efectivas responsabilidades sobre esta. 
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CAPÍTULO IX

RÉXIME XURÍDICO

ARTIGO 39.- RÉXIME XURÍDICO.

No  non  previsto  neste  prego,  o  presente  contrato  rexerase  polo  disposto  no  TRLCSP,  o  RD 
1098/2001 polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei  de contratos e o RD 
817/2009.  Supletoriamente  aplicaranse  as  restantes  normas  de  dereito  administrativo  e,  no  seu 
defecto, as normas de dereito privado. 
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ANEXO I

MODELO DE AVAL

A entidade (razón social da entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca)                      ,NIF
                                                                                                                                   ,con  domicilio  (a 
efectos de notificacións e requerimentos) en                                                                           ,na 
rúa/praza/avenida                                                                                           e  no  seu  nome  (nome  e 
apelidos dos Apoderados)                                                                                                                      con 
poderes suficientes para obrigarlle neste acto, segundo resulta da verificación de poderes que se 
salienta na parte inferior deste documento,

AVALA

a: (nome e apelidos ou razón social do avalado)                                                                                    ,NIF
                                                                      en virtude do disposto por: (norma/s e artigo/s que impón/ñen 
a constitución desta garantía)                                                                                                                 
                                                                                                  para  respostar  das  obrigas  seguintes: 
(detallar o obxecto do contrato ou obriga asumida polo garantizado)                                           
                                                                         ante  (órgano administrativo,  organismo autónomo ou ente 
público)                                                                                                  por importe de: (en letra)           
                                                                                                                euros (en cifra)                               

A entidade avalista declara baixo a súa responsabilidade, que cumpre os requisitos previstos no art. 
56.2  do Regulamento Xeral  da Lei  de Contratos das Administracións Públicas,  e  os apoderados 
abaixo asinantes declaran baixo a súa responsabilidade que o poder outorgado continúa en vigor.

O presente aval estará en vigor ata que o Concello de Pontevedra autorice a súa cancelación ou 
devolución de acordo co establecido no Texto refundido da Lei  de contratos do sector público e 
lexislación complementaria.

Este aval outórgase solidariamente respecto ao obrigado principal, con renuncia expresa ao beneficio 
de excusión e con compromiso de pago ao primeiro requerimento do Concello de Pontevedra, con 
suxeición  aos  termos  previstos  no  TRLCSP  e  Regulamento  Xeral  da  Lei  de  Contratos  das 
Administracións Públicas.
                                                                                    (lugar e data)
                                                        (razón social da entidade)
                                                        (sinatura dos Apoderados)
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Verificación de poderes de acordo co establecido no artigo 58 do Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
outubro, que aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas

(lugar e data)



EXCELENTISIMO CONCELLO

de

PONTEVEDRA
 

ANEXO II 
Contén: 

a- Un plano coa superficie útil.
b- Planos con alzados. 

ANEXO III

Contén: 

a- Un plano de situación do local.
b- Un plano coa superficie util

Pontevedra, 31 de maio de 2012

O Concelleiro de réxime interior, persoal e patrimonio

Vicente García Legísima
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