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CADRO RESUMEN

TIPO DE CONTRATO: SERVIZOS
PROCEDEMENTO: Negociado sen publicidade
TRAMITACIÓN: Ordinaria
EXPEDENTE No: EXP0025SE18-NSO

A. PODER ADXUDICADOR: DEPUTACIÓN DE LUGO

B. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: XUNTA DE GOBERNÓ

C. OBXECTO DO CONTRATO: CONTRATACIÓN DA CAMPAÑA DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL GENTE DE LUGO/XENTE DE LUGO PARA A PROMOCIÓN E
DIFUSIÓN DAS INICIATIVAS DESENVOLTAS POLA DEPUTACIÓN DE LUGO EN
FAVOR DOS VECINOS DA PROVINCIA: A DEPUTACIÓN DE LUGO COAS PERSOAS

D. DIVISIÓN POR LOTES: D SI ^ NON

E. CPV: 79341400-0 Servizos de campañas de publicidade

F. ORZAMENTO E VALOR ESTIMADO:

ORZAMENTO BASE DE
LICITACIÓN

IVE

(21%)
TOTAL

VALOR ESTIMADO
DO CONTRATO

120.879, 006 20.979,006 120.879, 00 € 99. 900,006

REGULACIÓN HARMONIZADA: D SI |S] NON

G. PRAZO DE DURACIÓN/EXECUCIÓN: O prazo de duración/execución do contrato
estenderase desde a data na que se inicie a prestación do servizo ata o 31 de decembro do
2018.

H. PRÓRROGAS: Non se contemplan

I. GARANTÍA PROVISIONAL: D SI

J. GARANTÍA DEFENITWA: Kl SI

K. DATOS DE FACTURACIÓN:

NON

NON

ENTTOADE
CONTRATANTE

OFICINA CONTABLE

ÓRGANO XESTOR
UNTOADE
TRAMITADORA

Servizo

contabilidade

Presidencia

Servizo de

Comunicación

DEPUTACION DE LUGO
CIF: P-2700000-I

San Marco, 8 -27001 Lugo
de Código DIR3 LA0004267

Código DIR3 LA0004268
Código DIR3 LA0004257

L. APLICACIÓN ORZAMENTARIA:

9200.22602 , do orzamento xeral da Deputación de Lugo para anualidade 2018.
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PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATFVAS PARA A CONTRATACIÓN DA CAMPAÑA
DE PUBLICmADE INSTITUCIONAL GENTE DE LUGO/XENTE DE LUGO PARA A
PROMOCIÓN E DIFUSIÓN DAS EMCIATWAS DESENVOLTAS POLA DEPUTACION DE
LUGO EN FAVOR DOS VECD40S DA PROVINCIA: A DEPUTACIÓN DE LUGO COAS
PERSOAS. EXP0025SE18-NSO.
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PRIMEIRA. - REXIME XÜRIDICO DA CONTRATACIÓN.

1.-O contrato que se adxudique seguindo o presente pregas de cláusulas administrativas particulares (
PCAP) terá carácter administrativo e resúltalle de aplicación a normativa sobre contratación das
administracións públicas, de conformidade co disposto no artigo 25 da Lei 9/2017, de 8 de novembro,
de Contratos do Sector Público, pola que se traspon ao ordenamento xurídico español as Directivas do
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 (en adiante
LCSP).

As partes quedan sometidas expresamente ao establecido no presente prego ( PCAP) nos seus anexos, e
no prego de prescricións técnicas particulares (PPT), que revestirán carácter contrachial.

En caso de discrepancia entre o presente prego e o resto da documentación que reviste carácter
contractual, prevalecerá este prego.

Os pregas e os restantes documentos que revistan carácter contractual deberán ser asmados, en proba
de conformidade polo adxudicatario, no mesmo acto de formalización do contrato, ou cando menos
dilixenciados de conformidade.

2.-Para o non previsto nos pregas, o contrato rexerase pola Directiva 2014/24/UE, do 26 de febreirode
2014, pola Lei 9/2017, do 8 de novembro (LCSP) polo Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que
se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outibro, de Contratos del Sector Público (RD
817/2009); polo Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, aprobado
mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro (RXLCAP), en todo o que non se opona ao anterior
a normativa posterior e as súas cláusulas derrogatorias. Supletoriamente, aplicaranse as restantes
normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as de dereito privado.

O contrato axustarase ao contido do presente prego, cuxas cláusulas entenderanse parte integrante de
aquel.

3. - O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado sen publicidade, de acordó co establecido
nos artigas 116.4.a), 131.2, 168, e 170 da LCSP , nos termos do artigo 131 da citada lei e de
confonnidade coa aplicación dos criterios que se detallan para a determinación da mellar oferta consonte
eos artigas 145, 146 e 166. 2 da LCSP; criterios que figuran na cláusula 12 do presente prego. A
xustifícación da aplicación do procedemento negociado sen publicidade figura na cláusula 8 do presente
PCAP.

4. - Recursos: En canto aos recursos debe estarse ao establecido no artigo 44 da LCSP de modo
que nos contratos de servizos de valor estimado superior a cen mil euros ( apartado 1° do art 44)
cabe interponer recurso especial en materia de contratación, contra as actiacións indicadas no
apartado 2°. Neste caso, o importe é inferior, de modo que non procede este recurso especial.

Os actos que se diten en procedementos de adxudicación de contratos das administracións públicas
que non reúnan os requisitos do Artigo 44. 1 da LCSP poderán ser obxecto de recurso de
conformidade co previsto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, isto é, os recursos administrativos ordinarios,
ouben, consontecoaLei29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa,
de confonnidade eos procedementos e prazos fíxados nesta lexislación.
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5. - A presente contratación non se atopa suxeita a regulación harmonizada dado o importe do mesma,
censonte ao establecido no artigo 22 do LCSP, desenvolto, ñas contías pola Orden HFP/1298/2017,
do 26 de decembro, pola que se publican os límites dos distintos tipos de contratos a efectos da
contratación do sector público a partir do 1 de xaneiro de 2018.

SEGUNDA. - OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO

1. Obxecto do contrato

O obxecto de contrato ao que se refíre o presente prego é o sinalado no apartado C do cadro resumo,
de acordó coas condicións establecidas no Prego de Prescricións Técnicas e, no seu caso ñas
modifícacións que poidan tramitarse. O obxecto do conü-ato non está excluido do ámbito de aplicación
do LCSP xa que non figura en ningún dos supostos recollidos no seu art. 4. Ao contrato elle de
aplicación o LCSP, xa que a Excma. Deputación provincial de Lugo, é unha das entidades recollidas no
seu artigo 3. 1.a.

A presente contratación iniciase tomando como referencia o escrito presentado con data 10 de xullo do
2017, pola empresa EL PROGRESO S.L. ao que acompaña un proxecto de campaña de publicidade
institucional denominado Gente de Lugo/Xente de Lugo, a través do que propon á Deputación de Lugo a
creación, dentro do suplemento "Xente de aquí" que se publica todos os Domingos na edición Xeral do
diario El Progreso, dun espazo exclusivo para que a entidade provincial a través da súa marca/imaxe "A
Deputación coas persoas" ou calquera outra que estime oportuna, diftinda todas aquelas actuacións,
proxectos, iniciativas, etc., desenvoltas en favor da cidadanía da provincia de Lugo, tendo en conta que o
destinatario final da maioría das iniciativas impulsadas pola Deputación son os veciños/as desta
provincia. Concreta dita proposta de campaña de publicidade institucional ofirecendo a posibilidade de
publicar no espazo exclusivo creado dentro do suplemento "Xente de aquí", baixo a denominación Gente
de Lugo/Xente de Lugo, de 3 páxinas completas a toda cor de publicidade eos contidos que desde o
Gabinete de Comunicación se faciliten, ata un total de 18 publicacións (54 páxinas de publicidade). Na
súa proposta manifestan que a marca "Gente de Lugo" é unha marca rexistrada por EL Progreso Lugo
S.L. no ano 1995, e que se atopa en vigor ata o ano 2025, sinalando tamén que está en trámite o rexistro
da marca do suplemento "Xente de aquí".

De conformidade co previsto no artigo 99 da LCSP e sempre que a natureza ou o obxecto do contrato
o permita ,debe preverse a realización independente de cada unha das súas partes mediante a división en
lotes, segundo se precisa no apartado D, do cadro resumo.

Tal e como sinala o artigo 99.3 da LCSP, o órgano de contratación poderá non dividir en lotes o obxecto
do contrato cando existan motivos válidos que deberán xustificarse debidamente. No presente contrato, a
xustificación da non división por lotes, baséase no feito de que, por razóns de exclusividade
(relacionadas na cláusula 8 do presente prego), as prestacións obxecto da contratación soamente se lie
poden encomendar á empresa EL PROGRESO S. L., por ostentar os dereitos en exclusiva da marca
"Gente de Lugo", de tal maneira que as prestacións obxecto da contratación, isto é, a inserción de
publicidade institucional da Deputación de Lugo empregando dita marca, soamente poden ser
encomendadas a esta empresa, non sendo posible, por tanto, promover a concorrencia nin executar as
prestacións obxecto do contrato de forma independente sen entrar en conflito coa exclusividade da
marca.

Revestirán carácter contractual as mellaras que de índole económica ou técnica presentase o
adxudicatario na súa oferta e fosen aceptadas pola Deputación provincial de Lugo.
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Na documentación preparatoria do presente contrato xustificase, confonne ao sinalado no artigo 28 da
LCSP os fíns institucionais, a natureza e extensión das necesidades administrativas a satisfacer mediante
o mesmo, a idoneidade do seu obxecto e contido para satisfácelas, así como os factores de todo orde
tidos en conta.

As necesidades administrativas a satisfacer mediante a presente contratación, constan relacionadas no
"Informe da necesidade da contratación" que obra no expediente, emitido pola Gabinete de
comunicación e no que se conclúe o seguinte:

"1) O obxecto da contratación que se pretende realizar é a inserción de publicidade institucional da
Deputación Provincial de Lugo en prensa escrita no espazo exclusivo denominado Gente de
Lugo/Xente de Lugo creado dentro do suplemento "Xente de aquí" que se publica todos os Domingos
na edición Xeral do diario El Progreso. A empresa EL PROGRESO S. L. declara posuír os dereitos da
marca Gente de Lugo, sinalando quefoi rexistrada no ano 1995, e se atopa en vigor ata o ano 2025.

2) A necesidade administrativa a satisfacer con esta contratación, é a de procurar o cumprimento por
parte da Deputación de Lugo, do seu deber de informar aos cidadáns das actividades que realiza, dos
servizos públicos que presta, e en xeral, de todos aqueles extremos que son necesarios para que os
vecinos da provincia exerzan os seus dereitos e cumpran os seiís deberes. En particular, informar de
todas aquetas actuacións que a Deputación de Lugo pon en marcha en prol da cidadanía, sobre todo
considerando que o destinatario final da maioría das iniciativas impulsadas polo organismo
provincial son os veciños/as da provincia de Lugo e que un dos principáis obxectivos dos poderes
públicos é traballar na procura do benestar dos seus administrados.

3) Non procede a división en lotes da presente contratación por razóns de exclusividade, motivada
polo feito de que a empresa EL PROGRESO S. L. declara posuír en exclitsiva os dereitos da marca
"Gente de Lugo ", de tal maneira que as prestacións obxecto da contratación, isto é, a inserción de
publicidade institucional empregando dita marca, soamente poden ser encomendadas a esta empresa,
non sendo posible, por tanto, promover a concorrencia.

4) O prazo de duración do contrato estenderase desde a data na que se inicie a prestación do servizo
(previsiblemente ao longo do mes de Agosto do 2018) ata o 31 de decembro do 2018.

5) As características concretas das prestacións a realizar resúmense de seguido:

a) Inserción de 3 páxinas de publicidade institucional da Deputación Provincial de Lugo a toda
cor, no espazo exclusivo denominado Gente de Lugo/Xente de Lugo creado dentro do
suplemento "Xente de aquí" que se publica todos os Domingos na edición Xeral do diario El
Progreso.

b) A inserción de 3 páxinas de publicidade institucional no espazo exclusivo denominado Gente
de Lugo/Xente de Lugo realizarase durante o período de duración do contrato, ata chegar a
un total de 18 suplementos do "Xente de aquí", o que supon un total de 54 páxinas de
publicidade.

c) Os coñudos das insercións publicitarias a realizar facilitaranse desde o Gabinete de
Comunicación da Deputación Provincial de Lugo "

Por tratarse dun conti-ato de servizos, obra no expediente "Informe sobre a insuficiencia de medios
persoais e materiais ", emitido polo Gabinete de Comunicación, onde se conclúe que "pola propia
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natureza deste tipo de prestacións, a Deputación non dispon dos medios persoais e materiais
suficientes para acodar un nivel de difusión e impacto semellante ao que supon a publicación de
publicidade institucional nun medio de comunicación líder de audiencia como pode ser o diario El
Progreso. Ante esta insuficiencia de medios, faise necesaria a contratación externa da mencionada
campaña de publicidade institucional'

Á vista dos mencionados infonnes e da solicitude

expediente, así como as características das prestacións
prescricións técnicas reitor da presente contratación,
Deputación de Lugo, e considerando a concorrencia de
dos servizos obxecto do contrato, queda acreditada a
entidade provincial para asumir o obxecto contractual e
efectivo cumprimento.

de consignación orzamentaria que obra no
a desenvolver segundo o previsto no prego de
emitidos pola Gabinete de Comunicación da
elementos de carácter exclusivo na prestación
insuficiencia de medios propios por parte da
que o prezo do contrato é adecuado para o seu

2. Delimitación do contrato

O contrato definido ten a cualifícación de contrato de servizos, de acordó co artigo 17 da LCSP ao
conformar prestacións de facer consistentes no desenvolvemento dunha actividade ou dirixidas a
obtención de un resultado, distinto de unha obra ou un subministro, nos termos relacionados no
apartado C do Cadro Resumo.

O presente contrato conten a seguirte codificación segundo a nomenclatura da Clasificación de
Produtos por Actividades (CPV), recollida no Regulamento (CE) № 213/2008 da Comisión de 28 de
novembro de 2007 que modifica o Regulamento (CE) № 2195/2002 do Parlamento Europeo e do
Consello, polo que se aproba o Vocabulario común de contratos públicos (CPV), e as Directivas
2004/17/CE y 2004/18/CE do Parlamento Europeo e do Consello sobre os procedementos dos
contratos públicos, no referente á revisión do CPV, que é a que figura no apartado E do cadro
resumo.

3. Carácter transversal dos criterios sociais e medioambientais

De conformidade co establecido no art. 1.3 e concordantes LCSP os criterios saciáis e ambientáis
recóllense no presente prego de maneira transversal, en especial en canto aos criterios de adxudicación
e condicións especiáis de execución , e esixencia de cumprimento da normativa laboral ( en especial
cumprimento de convenios e obrigacións de pago de salarios así como de prevención de riscos
laboráis ) normativa social ( persoas con discapacidade, igualdade de xénero, non discriminación
persoas ) e ambiental.(adopción de medidas ambientáis e ecolóxicas), etc.

4. Principios

En cumprimento do previsto no art. 1 LCSP a presente contratación axústase ao disposto nos
principios de liberdade de acceso as licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos e non
discriminación e igualdade de trato entre os licitadores; e de asegurar, en conexión co obxectivo de
estabilidade orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente utilización
dos fondos destinados á contratación de servizos.

TERCEIRA.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

O órgano de contratación que actúa en nome da Deputación provincial de Lugo é o que figura no
apartado B do cadro resumo, no que se refire á aprobación dos pregas de prescricións técnicas e
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cláusulas administrativas e á adxudicación. Nos restantes actos procedimentais o órgano competente
será a Presidencia.

O mencionado órgano ten facultade para adxudicar o correspondente contrato e, en consecuencia,
ostenta as prerrogativas de interprétalo, resolver as dúbidas que ofreza o seu cumprimento, modifícalo
por razóns de interese público, acordar a súa resolución e determinar os efectos desta, con suxeición á
normativa aplicable. Os acardos que a este respecto dite serán executivos, sen prexuízo do dereito do
confratista á súa impugnación ante a xurisdición contencioso administrativa (artigo 27 do LCSP).

Os actos administi-ativos aos que se fai referencia, ponen fin á vía administrativa (artigo 191.4 do
LCSP), podendo interponer contra os mesmos recurso potestativo de reposición (de conformidade eos
artigas 123 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas), en relación co artigo 52 da Lei de Bases de Réxime Local, ante o órgano
que os ditou, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación
(segundo o caso), ou directamente recurso contencioso administo'ativo ante o Xulgado da devandita
xurisdición en Lugo, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, de conformidade co
disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da xurisdición Contencioso-
Administrativa.

No caso de interponer recurso de reposición o prazo de inteq5osición do recurso contencioso -

administrativo será de dous meses desde a notificación da resolución desestimatoria do recurso de

reposición, si fose expresa, ou de seis meses desde a súa desestimación tácita.

CUARTA. - ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO E EXISTENCIA DE
CRÉDITO.

O orzamento base de licitación da presente contratación que consta sinalado no apartado F do cadro
resumo desta licitación, foi elaborado de conformidade co disposto nos artigas 100 e 309 da LCSP.
Tense en conta para a súa estimación a proposta de proxecto de campaña de publicidade institucional
presentada pola empresa EL PROGRESO S.L., e que supon un aforro considerable con respecto as
tarifas oficiáis e vixentes para o ano 2018 de publicación de publicidade no diario El Progreso.

O orzamento base de licitación do contrato constitúe a cantidade á que, como máximo, poderá
adxudicarse o contrato, entendendo que o mesmo inclúe calquera tributo, gasto ou custo que poda
repercutir no prezo final, incluíndo neste concepto o TVE (ART. 100.1 LCSP) que deberá soportar a
Adminisü-ación contratante. Non obstante, o FVE, como tributo a soportar pola administración
contratante, debe indicarse como partida independiente.

Nembargantes, o prezo que rexerá durante a execución do contrato será o prezo ofertado polo
adxudicatario, que poderá incluir na súa oferta mellaras á baixa sobre o orzamento de licitación, para o
que deberá ter en canta que a devandita baixa deberá comprender tamén todos os tributos e gastos
derivados da execución do contrato.

As abrigas que se deriven da presente contratación, segundo se recolle na certificación da intervención
xeral, de data 13 de xullo do 2018, fínanciaranse con cargo á aplicación orzamentaria e polo importe
sinalado nos apartados L e F do cadro resumo, do vixente orzamento xeral da entidade provincial

De acordó co disposto no artigo 101 da LCSP, o valor estimado do contrato está determinado polo
importe total do mesmo, sen incluir o IVE (incluíndo calquera forma de opción eventual e as eventuais
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prórrogas do contrato que neste suposto non se contemplan), sendo este o que figura no apartado F do
cadro resumo desta licitación.

QUINTA. - DURACIÓN DO CONTRATO.

A duración do presente contrato e a que figura no apartado G do cadro resumo de esta licitación. Este
prazo empezará a contar, desde o día seguinte no que se proceda á sinatura da acta de inicio da prestación
do servizo, ou no seu defecto, desde o día seguinte á formalización do correspondente contrato. As
prestacións obxecto do contrato segundo o previsto no PPT celebrarase neste iter temporal.

SEXTA. - REVISIÓN DE PREZOS

O contrato non será obxecto de revisión de prezos de conformidade co disposto no artigo 103 do
LCSP, tendo en conta a natureza da prestación e a duración do contrato.

SÉTIMA. - APTITUDE PARA CONTRATAR. SOLVENCIA.

1. Condicións de aptitude

Poderán formular oferta as perseas naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena
capacidade de obrar (art. 65 LCSP), non estean incursas en prohibicións de contratar as que se refiren
os arts. 71 a 73 da LCSP e acrediten a súa solvencia económica e financeira (art. 87 LCSP) e técnica
(art. 88 LCSP) ou, nos casos nos que así o esixa a LCSP, se atopen debidamente clasificadas (art. 77
LCSP) . De igual modo deberán cumprirse as condicións especiáis de compatibilidade sinaladas no
artigo 70 da LCSP.

As perseas xurídicas so poderán ser adxudicatarias dos contratos cuxas prestacíóns estean
comprendidas dentro dos fíns, obxecto e ámbito da actividade que a teor dos seus estatutos ou regras
de actividade lies sexan propias.

Poden contratar co sector público as Unións de Empresas que se constituirán temporalmente ao efecto,
sen que sexa necesaria a formalización das mesmas en escritura pública ata que se efectuase a
adxudicación do conü-ato ao seu favor, se ben no caso que nos ocupa, dada a natureza da
exclusividade do artista non existe esa posibilidade.

A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura
ou documento de constitución, os estatutos ou o acta ñindacional, nos que consten as nonnas polas que
se regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que conresponda,
segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.

A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados membros da
Unión Europea ou de Estados signatarios do Acordó sobre o Espazo Económico Europeo acreditarase
pola súa inscrición no rexistro procedente de acordó coa lexislación do Estado onde están establecidos,
ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordó coas disposicións comunitarias de aplicación.

Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con informe da
Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo
ámbito territorial radique o domicilio da empresa

Os empresarios deberán contar, así mesmo, coa habilitación empresarial ou profesional que, no seu
caso, sexa esixible para a realización da actividade ou prestación que constitúa o obxecto do contrato.
Neste caso, a exclusividade que xustifíca a tramitación deste procedemento negociado sen publicidade.
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A adxudicación de contratos a favor de persoas que carezan da capacidade de obrar, da solvencia
económica, fínanceira, técnica ou profesional; da habilitación empresarial ou profesional cando sexa
esixible; da clasificación, cando esta proceda ou que estean incursas en prohibición de contratar serán
nulas nos termos do artigo 39.2.a) da LCSP.

Poderán contratar coa administración as Unións temporais, nos termos dos Artigas 69 e concorrentes
da Lei 9/2017, do 8 de novembro, se ben no caso que nos ocupa, dada a natureza da exclusividade
derivada dos dereitos de propiedade industrial (rexistro de marca) non existe esa posibilidade.

2. Concreción das condicións de solvencia conforme ao art. 76 da LCSP: adscrición de

medios persoais e materias a execución do contrato.

Os licitadores deberán adscribir á execución do contrato os medios persoais e materiais precisos para a
execución da actividade.

3. Aos efectos da contratación os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unión temporal
quedarán abrigados solidariamente e deberán nomear un representante ou apoderado único da unión
con poderes bastantes para exercer os dereitos e cumprir as abrigas que do contrato deriven, deberán
indicar os nomes e circunstancias dos que a constitúen e a participación de cada un, así como que asumen
o compromiso de se constituir formalmente en unión temporal no caso de resultar adxudicatarios do
conb-ato.

Ñas unións temporais, cada un dos empresarios que componen a agmpación, deberá acreditar a súa
capacidade de obrar e a súa solvencia económica, fmanceira e técnica ou profesional, coa presentación da
documentación á que fai referencia a cláusula 17 deste prego.

Esta previsión legal non ten aplicación neste procedemento dada a exclusividade que xustifíca a
tramitación do procedemento negociado.

3. Integración da solvencia con medios externos.

Para acreditar a solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, o empresario poderá basearse
na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teñan
con elas, sempre que demostré que durante toda a duración da execución do contrato dispoñerá
efectivamente desa solvencia e medios, e a entídade á que recorra non estea incursa nunha prohibición de
contratar.

Ñas mesmas condicións, os empresarios que concorran agmpados ñas unións temporais a que se refíre o
artigo 69 LCSP, poderán recorrer as capacidades alleas á unión temporal.

Por tanto, os licitadores poderan acreditar os requisitos específicos de solvencia económica, fínanceira e
técnica ou profesional baseándose na solvencia e medios doutras entidades.

A falta ou insuficiencia da clasificación non poderá suplirse mediante a integración da solvencia con
medios externos.

De conformidade co artigo 75. 1 LCSP, con respecto aos criterios relativos á experiencia profesional
pertinente, as empresas únicamente poderán recorrer as capacidades doutras entidades se estas van
executar os servizos para as cales son necesarias ditas capacidades.
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A determinación legal que precede debe modularse ante o exercicio de dereitos de propiedade
industrial, derivados do rexistro de marca, tales odereito exclusivo autilizalano trafico económico.

OFTAVA. -PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACION.

O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado sen publicidade, de acordó co establecido
nos artigas 116. 4. a), 131. 2, 168, e 170 da LCSP , nos termos do artigo 131 da citada lei, de acordó
eos principios de igualdade, transparencia e libre competencia recollidos no artigo 132 da LCSP e de
conformidade coa aplicación dos criterios que se detallan para a determinación da mellor oferta e de
acordó eos artigas 145, 146 e 166. 2 da LCSP, criterios que figuran na cláusula 12 do presente prego

Motívase a elección do procedemento e sistema indicados en atención á execución dos dereitos
exclusivos relacionados co contido da propiedade industrial da marca "Gente de Lugo" (artigas 1 e
seguintes da Lei 17/2001, do 7 de decembro de Marcas) , ostentados pola empresa EL PROGRESO DE
LUGO S.L, que ten rexistrada dita marca desde o ano 1995, e que se atopa en vigor ata o ano 2025
segundo documento que acompaña ao expediente, correspondéndolle por tanto ao seu titular o dereito
exclusivo a utilízala no tráfico económico así como tamén a posibilidade de prohibir que terceiros, sen o
seu consentimento, utilicen no tráfico económico determinados elementos identifícativos de dita marca
(artigo 34 da amentada norma). En base ao anterior, xustifícase á confa-atación directa coa única empresa
á que se lie pode encomendar esta prestación ao abeiro do disposto no artigo 168 a) apartado 2° da
LCSP, por ser procedente á protección de dereitos exclusivos.

A maior abastanza pódese facer mención á Resolución 125/2018 recaída no Recurso 1315/2017, do
Tribunal Administrativo Central de Recurso Conü-actuais do 9 de febreiro do 2018, que no seu
ftindamento de dereito quinto, xustifica a utilización do procedemento negociado sen publicidade para a
contratación de prestacións afectadas por dereitos de propiedade intelectual e industrial, sinalando
textualmente o seguinte:

"En consecuencia, en este expediente (como lo fue en el expediente recurrido con el número 195/2016
señalado en el párrafo anterior) se mantiene y no se discute la titularidad sobre el uso de los derechos
de propiedad industrial e intelectual corresponde exclusivamente a INDRA, y que la Administración
tiene únicamente respecto de la misma un derecho de uso no transferible a terceros, no siendo posible
sino el procedimiento negociado sin publicidad para contratar aquellos derechos de propiedad
intelectual e industrial,

No informe de necesidade de contratación, relaciónanse tamén as cuestións relativas á execución de
dereitos de exclusividade.

NOVENA. - PUBLICroADE DO PROCEDEMENTO

Conforme ao artigo 63 da LCSP e co fin de asegurar a transparencia e o acceso público a información
relativa a actividade contractual da Entidade Local , facilitarase a través do Perfil de contratante da
Deputación de Lugo (Xunta de Gobernó), aloxada na plataforma de contratos de sector público
(www. contrataciondelestado. es), toda a infomiación relativa a súa actividade contractual, incluíndo os
anuncios relativos ao presente conü-ato, o prego de cláusulas administrativas particulares e
documentación complementaria, no seu caso.

O Perfil inclúe tanto a información de tipo xeral precisa para relacionarse co órgano de contratación
desta Entidade Local, como puntos de contacto, números de teléfono e de fax, dirección postal e
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dirección electrónica, informacións, anuncios e documentos xerais, as instrucións internas de
contratación e modelos de documentos, así como a información particular relativa aos contratos que
celebre.

Os interesados no procedemento de licitación poderán solicitar información adicional sobre os pregos
e demais documentación complementaria coa antelación fíxada na cláusula trixésima primeira deste
prego.

O presente procedemento estará suxeito ao seguinte réxime de publicidade:

- Anuncio de licitación: Aínda que se trata dun procedemento negociado cun único contratista, por
razóns de transparencia e coñecemento xeral do procedemento publicarase no Perfil do Contratante da
Deputación Provincial de Lugo (Xunta de Gobernó), aloxado na Plataforma de Contratación do Sector
Público (www.contrataciondelestado.es)

- Adxudicación: De acordó co previsto nos artigas 63 e o 151. 1 da LCSP, a adxudicación será
publicada no Perfil do Contratante da Deputación Provincial de Lugo (Xunta de Gobernó), aloxado na
Plataforma de Contratación do Sector Público (www.contrataciondelestado. es).

- Fonnalización: De acordó co disposto nos artigas 63 eo 154 da LCSP a formalización será publicada
no Perfil do Contratante da Deputación Provincial de Lugo (Xunta de Gobernó), aloxado na
Plataforma de Contratación do Sector Público (www.contrataciondelestado. es).

Na paxina web da Deputación de Lugo con enderezo (http://www. deputacionlugo. gal), existe unha
ligazón ao Perfil do Contratante da Deputación Provincial de Lugo (Xunta de Gobernó), aloxado na
Plataforma de Contratación do Sector Público (www.contrataciondelestado. es)

DÉCIMA.- GARANTÍAS ESDODAS.

1. Garantía provisional. Non se esixe.
2. Garantía definitiva; esixirase nos seguintes termos:

O licitador que presente a mellar oferta deberá acreditar, no prazo indicado na cláusula 17a, a constitución
da garantía definitiva por importe do 5% do importe de adxudicación do contrato, excluido o TVE (artigo
107daLCSP).

A garantía poderá constituirse, de conformidade co artigo 108 da LCSP, en metálico, mediante aval, en
valores de débeda pública, por contrato de seguro de caución, eos requisitos establecidos nos artigas 55 e
seguintes do Regulamento Xeral da LCAP, debendo depositarse o seu importe, ou a documentación
acreditativa correspondente, na Tesourería da Administración contratante. Os avais e os certificados de
seguro de caución deberán estar verificados de suficiencia (bastanteados) pola Asesoría Xurídica da
Deputación provincial de Lugo.

Cando, a consecuencia da modificación do contrato, experimente variación o seu prezo, readaptarase a
garantía no prazo de quince días, contados dende a data en que se notifique ao adxudicatario a resolución
de modificación do contrato, de acordó co disposto no artigo 109 da LCSP.

No caso de que se fagan efectivas sobre a garantía as penalidades ou indemnizacións esixidas ao
adxudicatario, éste deberá reponer ou ampliar a garantía na confía que corresponda no prazo de quince
días, contado dende a data en que se fagan efectivas, se é o caso, as penalidades ou indemnizacións,
incorrendo, no caso contrario, en causa de resolución.
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Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato denti-o do prazo indicado, se
incumpran as abrigas que impon ao licitador o artigo 150. 2 do LCSP, ou non se conté eos requisitos de
capacidade e solvencia requiridos para a realización da prestación obxecto do contrato, a Administración
procederá a esixirlle o importe do 3 por cento do orzamento base de licitación, FVE excluido, en concepto
de penalidade, que se fará efectivo en primeiro lugar contra a garantía provisional.

DÉCIMO PRIMEIRA. LUGAR, E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS.

De conformidade coa disposición final sexta da LCSP sobre habilitación normativa en materia de usos
de medios electrónicos e a espera das normas de desenvolvemento da disposición adicional décimo
sexta que poidan ser necesarias para facer plenamente efectivo o uso de medios electrónicos,
informáticos ou telemáticos nos procedementos regulados nesta Lei; a presentación e apertura das
ofertas realizarase de acordó coas seguintes indicacións:

O prazo de presentación de proposicións será como máximo de 15 días contados a partir do día
seguinte á remisión da carta de convite, data que coincidirá coa data de publicación do anuncio de
licitación na plataforma de contratación do sector público. O convite cursarase á dirección de correo
electrónico que facilite á EL PROGRESO DE LUGO S.L, entidade que ten a exclusiva. Facultase ao
Servizo de Conü-atación e Fomento para que curse convite EL PROGRESO DE LUGO S.L.

Se o último coincidise en sábado,domingo ou festivo, entenderase prorrogado ata o seguinte día hábil.

A presentación poderá realizarse ben persoalmente, no Rexistro xeral da Deputación provincial de Lugo,
ben mediante envío por mensaxeiría entregado dentro do prazo sinalado, ou ben en calquera das
dependencias administrativas recollidas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común; de conformidade coa

disposición derrogatoria única, letra g), da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común, en relación coa disposición final sétima e o artigo 16.4 da Lei 39/2015, no que
resulte aplicable.

No caso de envío por correo ou en calquera das dependencias recollidas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de
Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, e artigo
16.4 da Lei 39/2015, que resulten de aplicación, o interesado deberá acreditar, co resgardo
correspondente, a data de imposición do envío e comunicar no mesmo día ao órgano de contratación (a
través do rexistro da entidade contratante), por Fax, télex ou telegrama, a remisión da proposición (fax:
982180004). Sen a concorrencia de ambos requisitos (resgardo de imposición de envío dentro do prazo
e comunicación nese mesmo día), non será admitida a proposición se é recibida polo órgano de
contratación con posterioridade á data e hora da terminación do prazo sinalado no convite.
Transcorridos, non obstante, dez días dende a data sinalada no anuncio como data límite, sen que a
proposta se tivese recibido, esta en ningún caso será admitida.

En caso de que o contratista desexe confirmar a recepción do fax no número indicado pode chamar ao
número de teléfono 982260030.

O Rexistro xeral da Deputación provincial de Lugo, ten horario de 9:00 a 14:00 horas, de luns a
venres.

A presentación das proposicións deberase realizar nunha soa das dependencias administrativas de entre as
varias que existan para poder lévala a cabo, rexeitándose no caso contrario todas as presentadas polo
interesado,
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Toda a documentación das proposicións presentadas deberá estar redactada en galega ou en castelán
de conformidade coa Disposición adicional primeira da LCSP e eos artigas 13 e 15 da Lei 39/2015, do
1 de outubro, do procedemento adminisfc-ativo común das adminisü-acións públicas. A documentación
redactada noutra lingua deberá acompañarse da correspondente tradución oficial ao castelán ou
galega, axustándose ao establecido na Ordenanza de uso da Lingua Galega na Deputación de Lugo,
publicada no BOP № 212, do 14 de setembro de 2016.

A presentación das proposicións presume a aceptación incondicional polo empresario da totalidade do
contido do presente prego e do prego de prescricións técnicas, sen salvedade algunha.

Faise constar expresamente a non admisibilidade de variantes ou alternativas na oferta presentada por
tratarse dun contrato cun obxecto perfectamente determinado.

Cada contratista está limitado a presentar únicamente unha única proposición, e polo tanto, non poderá
subscribir ningunha proposta en agrupación temporal con outras empresas ou empresarios se o fai
individualmente, ou ben, figurar en máis dunha unión temporal. A contravención dése principio dará
lugar, de xeito automático, á desestimación de todas as ofertas ou propostas de licitación ñas que
figure, con independencia da boa fe dos outros concurrentes, (art. 139. 3 da LCSP).

As proposicións serán secretas e deberán indicar como partida independente o importe do imposto
sobre o valor engadido que deba ser repercutido, axustándose aos modelos anexos a este prego de
condicións.

DÉCIMO SEGUNDA. - CMTERIOS DE ADXÜDICACIÓN/NEGOCIACIÓN

Distínguense dúas fases no proceso de valoración das ofertas:

Fase 1. Criterios de adxudicación: (ata un máximo de 80 puntos)

a) Frezo (ata un máximo de 80 puntos).

Puntuarase a baixada no prezo da licitación (TVE non engadido) de acordó co seguinte
baremo:

-Baixa inferior ao 5 % do orzamento base de licitación. 20 puntos
-Baixa entre o 5% e o 10% do orzamento base de licitación. 40 puntos
-Baixa superior ao 10% e inferior ao 15 % do orzamento base de licitación. 60 puntos.
-Baixa igual ou superior ao 15 % do orzamento base de licitación. 80 puntos

En caso de que a oferta presentada iguale o prezo de licitación, será valorada con O puntos, aínda que
será admitida.

Fase 2. Criterios de negociación: (ata un máximo de 20 puntos)

a) Incremento das insercións de publicidade institucional previstas no PPT e que están fíxadas en
54 páxinas a toda cor (ata un máximo de 20 puntos).

Puntuarase o incremento da duración das actuacións de acordó co seguinte baremo:
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-Un incremento de 1 páxina a toda cor.5 puntos.
-Un incremento de 2 páxinas a toda cor. 15 puntos.
-Un incremento de 3 páxinas a toda cor.20 puntos.

En caso de que a oferta presentada iguale as insercións de publicidade institucional previstas no PPT e
que están fíxadas en 54 páxinas a toda cor, será valorada con O puntos, aínda que resultase admitida.

DÉCIMO TERCEIRA. -
DESPROPORCIONADOS.

OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU

Por tratarse dun procedemento negociado sen publicidade cun único licitador non procede
fixar límites para considerar a oferta anormal ou desproporcionada.

DÉCIMO CUARTA. - CONTmO DAS OFERTAS.

As ofertas que presente o licitador serán secretas e serán arbitrados os medios, pola Administración,
que garantan ese carácter ata o momento da apertura.

O licitador deberá presentar a súa proposta dentro do prazo indicado na cláusula 1 la e, en cada un dos
sobres que se citan nos apartados 1 e 2 desta cláusula, no anverso dos que deberá figurar a lenda
seguinte:

SOBRE " _ " (segundo proceda: "A" ou "B") comprensivo de (segundo proceda
"DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA" ou "
TÉCNICA E ECONÓMICA" que presenta Da./D. , en nome e representación da empresa

", con domicilio , teléfono Fax e correo
electrónico , para tomar parte no procedemento negociado da contratación da
campaña de publicidade institucional "Gente de Lugo/Xente de Lugo" para a promoción e difusión
das iniciativas desenvoltas pola Deputación de Lugo en favor dos vecinos da provincia: A
Deputación de Lugo coas persoas, EXP0025 SE18-NSO, convocado pola Excma. Deputación
provincial de Lugo.

En , de de 20

(Sinatura do re resentante e selo da empresa)

Xunto eos dous sobres, e fóra dos mesmos, o contratista presentará - debidamente cumprimentado e
asinado- o oficio A ou B (segundo corresponda):

OFICIO A (Presentar en caso de entrega presencial dos sobres no Rexistro da Deputación de
Lugo):

D/Da

En nome propio

Con domicilio a efectos de notificación en:

Rúa/Praza

DNI

!№
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Poboación CP

de
En representación CIF

Con domicilio a efectos de notificación en:

Rúa/Praza

Poboación

№

CP

Solicita tomar parte no procedemento negociado da contratación da campaña de publicidade
institucional "Gente de Lugo/Xente de Lugo" para a promoción e difiisión das iniciativas desenvoltas
pola Deputación de Lugo en favor dos vecinos da provincia: A Deputación de Lugo coas persoas,
EXP0025 SE18-NSO, polo que que fai entrega no Rexistro da Deputación Provincial de Lugo, dos
seguintes sobres pechados:

SOBRE A; comprensivo da documentación administrativa.
SOBRE B; denominado oferta técnica e económica.

En , de de 2018
O CONTRATISTA
Asdo: D/Da

(Sinatura)

OFICIO B (Entregar en caso de envío por correo ou a través de calquera das dependencias
recollidas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das Administracións Publicas e do
Procedemento Administrativo Común, e artigo 16.4 da Lei 39/2015)

D/Da

n En nome propio

Con domicilio a efectos de notificación en:

Rúa/Praza

Poboación

DNI

№

CP

de
En representación CIF

Con domicilio a efectos de notificación en:

Rúa/Praza №
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Poboación CP

Solicita tomar parte no procedemento negociado da contratación da campaña de publicidade
institucional "Gente de Lugo/Xente de Lugo" para a promoción e difusión das iniciativas desenvoltas
pola Deputación de Lugo en favor dos vecinos da provincia: A Deputación de Lugo coas persoas,
EXP0025 SE18-NSO, convocado pola Excma. Deputación provincial de Lugo, convocado pola
Excma. Deputación provincial de Lugo, e para o que remite á Deputación Provincial de Lugo os
seguintes sobres:

SOBRE A; comprensivo da documentación administrativa.
II SOBRE B; denominado oferta técnica e económica.

En , de de 2018

O CONTRATISTA

Asdo: D/Da

(Sinatura)

Así mesmo, e co obxecto de axilizar o proceso da adxudicación, os licitadores facilitarán un número
de Fax á Excma. Deputación provincial de Lugo e unha dirección de correo electrónico, aos efectos de
que as comunicacións previas á proposta de adxudicación, esta mesma, a notificación, así como outros
actos posteriores, se poidan realizar por calquera destes medios .

L SOBRE A: Subtitulado "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA".

Declaración responsable que se axustará ao ANEXO I ou ao fonnulario de documento único de
contratación (DEUC) -ANEXO III-, ( ambas son posibles) de conformidade co indicado no artigo
seguinte, que deberá estar asinada e coa correspondente identificación, na que o licitador pona de
manifestó o seguinte:

1.° Que a sociedade está validamente constituida e que conforme ao seu obxecto social pode
presentarse á licitación, así como que o asinante da declaración ostenta a debida representación para a
presentación da proposición e daquela.

2.° Que conta coa correspondente clasificación, no seu caso, ou que cumpre os requisitos de solvencia
económica, fínanceira e técnica ou profesional esixidos, ñas condicións que estableza o prego de
conformidade co fomiulario normalizado do documento europeo único de contratación a que se retire
o artigo seguinte.

3.° Que non está incursa en prohibición de contratar por si mesma nin por extensión como
consecuencia da aplicación do artigo 71.3 desta Lei.

4.° A designación dunha dirección de correo electrónico en que efectuar as notifícacións, que deberá
ser «habilitada» de conformidade co disposto na disposición adicional décimo quinta da LCSP.

A falsidade ou inexactitude dos datos declarados polo contratista poderá provocar a desestimación da
oferta ou, no seu caso, a súa resolución, con perda da garantía constituida, así como a esixencia das
responsabilidades e indemnizacións que de tal feito se deriven. A Administración resérvase a facultade de
comprobar en calquera momento a súa veracidade, ben antes da adxudicación do conü-ato, ou ben durante
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a súa vixencia, podendo realizar tal comprobación por si mesma, ou mediante petición ao contratista ou
adxudicatario de documentación ou informes complementarios.

II. Sobre B: Subtitulado "OFERTA TÉCNICA E ECONÓMICA", que contera as
especifícacións técnicas das prestacións a realizar de conformidade co previsto no prego de
prescricións técnicas e a documentación sinalada, e o Anexo II, relativo ao prezo, debidamente
cumprimentado. Tanto a oferta técnica como o Anexo II deberán presentarse debidamente asinados.
En caso de non presentarse oferta técnica xunto co Anexo II, entenderase que o licitador executará o
contido estrito do prego de prescricións técnicas, que en todo caso ten a condición de mínimo.

DÉCIMO QUINTA. - MESA DE CONTRATACIÓN.

O órgano de contratación estará asistido por unha Mesa de contratación, que será o órgano competente
para a cualifícación e comprobación da documentación achegada polos interesados e para elevar
posteriormente a correspondente proposta de adxudicación.

De conformidade co acordó adoptado pola Xunta de Gobernó en sesión que tivo lugar o 28.03.2014,
sobre a composición das mesas de contratación aplicando a D. A.2°.7 da LCSP, en relación co Art. 21
do RD 817/2009, de 8 de maio, respecto dos procedementos de contratación abertos, restrinxidos e
negociados, con ou sen publicidade, de competencia da Deputación, fíxase a seguinte composición:

PRESIDENTE:

O xefe do servizo de contratación e fomento; don Manuel-Angel Jove Losada.

Suplente: un füncionario/a do servizo de contratación e fomento, don José Antonio Arias
Lombardero.

YOGÁIS:

1°.- O Secretario Xeral da Deputación Provincial, don Cristóbal Victor Fraga Bennejo.

Suplente: O Secretario Xeral Adxunto, don José Antonio Mourelle Cillero

2° A Interventora xeral da Deputación Provincial, dona Rosa Abelleira Fernández.

Suplente: segundo o disposto na Base 35°, apartado 1° e 2° das Bases de Execución do
Orzamento.

3°.- Un ftincionario do grupo Al: Marcos Quiñoá Campos (AX)

Suplente: Un fiincionario do grupo Al: Mónica Giménez López(AX)

4°.-Un fiincionario público adscrito ao Servizo que promove a contratación, Dna. Isabel Ron Torres

Suplente: Un ftincionario público adscrito ao Servizo que promove a contratación. Amia
María López López.
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SECRETARIO, con voz e sen voto:

Un ftincionario/a do Grupo Al, do servizo de contratación e fomento, dona Margarita Tamo
Alvarez.

Suplente: Do. José Domingo Rodríguez Ferreira.

Cada gmpo político provincial poderá designar un representante para asistir as mesas de contratación,
precisando a condición na que asiste: sen voz e voto; con voz e sen voto; con voz e con voto. A estes
efectos o grupo provincial socialista, en escrito con RXE 3025, comunicou que tal grupo non vai asistir as
Mesas de Contratación. O gmpo provincial do Partido Popular, en escrito con RXE 13425 e o gmpo
provincial do BNG, en escrito con RXE 1368, comunicaron que asistirá as Mesas de Contratación un
representante con voz pero sen voto.

En todo caso debe garantirse o disposto na Disposición Adicional 2a da LCSP.

DÉCIMO SEXTA. - CUALIFICACIÓN DA DOCUMENTACIÓN E VALORACIÓN DE
OFERTAS.

A Mesa constituirase para a cualificación previa da documentación e comprobación da documentación
contida no sobre "A", dentro do prazo máximo dun mes, dende a data de remate do prazo de
presentación de ofertas polos licitadores (artigo 157 da LCSP). Aos efectos anteriores, a data, lugar e
hora, será publicado na platafonna de contratación do Sector Público á que se pode acceder a través da
páxina web da Deputación Provincial de Lugo, no menú servizos -perfil do contratante.
(h ://www.de utacionlu o.or ou www.contrataciondelestado. es)

Se a Mesa observara defectos materiais na documentación presentada, dará conta aos asistentes dos
erros detectados, concedendo, sempre que os referidos erras sexan cualificados como emendables, un
prazo de 3 días hábiles de conformidade co artigo 140 da LCSP e o art. 81 do RXLC para que o
licitador sanee o error apreciado, extremo que deberá ser notificado polo secretario da Mesa a través
de Fax ou correo electrónico aos interesados.

En todo caso, as proposicións presentadas que non se axusten ó contido substantivo esixido pola
cláusula 14a deste prego non serán admitidas á licitación. Será concedida os interesados a posibilidade
de facer as manifestacións ou solicitar as aclaracións que estimen oportunas, procedéndose pola Mesa
a dar respostas as dúbidas sobre os extremos requiridos, xa que, finalizado ese momento, non serán
admitidas observacións nin interrupcións ó acto. Os interesados terán en canta que a Mesa non se fará
cargo de documento novo ningún que presenten os licitadores nese momento, agás aquelas aclaracións
que fosen expresamente solicitadas, garantindo a igualdade entre todos os licitadores e sen que poidan
modificar as súas ofertas.

De conformidade co artigo 27 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve
parcialmente a Lei 30/2007 de 30 de outubro de Contratos do Sector Público, a apertura do sobre B,
farase en acto público; acto que para esta contratación terá lugar o mesmo día e na sesión fíxada para a
cualifícación dos sobres A, de modo que ambos trámites sexan públicos. Neste acto realizarase a
apertura dos sobres "B" , dando ocasión aos interesados a comprobar que os sobres están ñas mesmas
condicións ñas que foron entregados e procederase a verificación do contido dos mesmos para,
finalmente, proceder ao seu estado.
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Si existirá discrepancia entre as proposicións presentadas e a certifícación/informe ó efecto emitido/a
pola persoa encargada do Rexistro Xeral da Deputación provincial de Lugo, ou ben, xurdan dúbidas
sobre as condicións do segredo debido na súa custodia, o acto será suspendido de xeito inmediato,
iniciándose con urxencia as pescudas oportunas sobre os feitos; volvéndose a anunciar, no seu caso, e
mediante inserción na páxina web da Deputación Provincial de Lugo, no menú servizos -perfil do
contratante, (h ://www. de utacionlu o.or ou www.contrataciondelestado. es ), o novo inicio do
acto público unha vez que os sucesos estíveran debidamente clarexados.

Efectuado o estudo das ofertas presentadas, a Mesa de contratación iniciará,neste mesmo acto, de
proceder, a rolda de negociación, facultando ao Servizo de Contratación e Fomento para cursar o
pertinente convite. O convite cursarase por correo electrónico, á dirección que o contratista habilite a
efectos de notificación

Co licitador convidado negociaranse o seguinte aspecto:

Incremento das insereións de publicidade institucional previstas no PPT e que están fíxadas en
54 páxinas a toda cor. (ata un máximo de 20 puntos)

Na rolda de negociación, o licitador deberá presentar, por correo electrónico á dirección
contratacion@deputacionlugo. org e no prazo máximo de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir do
día seguinte a aquel no que se curse o convite, a seguinte documentación:

1°. Proposta de incremento das insercións de publicidade institucional previstas no PPT e que
están fixadas en 54 páxinas a toda cor, axustada ao MODELO seguinte:

D/Dona........ con D.N.I. (ou Pasaporte ou Documento que o substitúa) №...., actuando no seu propio
nome (ou na representación da empresa " " co C.I.F. , dirección , toma
parte na negociación da contratación campaña de publicidade institucional "Gente de Lugo/Xente de
Lugo" para a promoción e difusión das iniciativas desenvoltas pola Deputación de Lugo en favor dos
vecinos da provincia: A Deputación de Lugo coas perseas, EXP0025 SE18-NSO, convocado polo
Deputación Provincial de Lugo, e para o que fai constar que:

Comprométese á incrementar as insercións de publicidade institucional previstas no PPT e que están
fíxadas en 54 páxinas a toda cor, en: páxina/s:

En , de de 201_

O CONTRATISTA, (Sinatura e, no seu caso, selo da empresa)

Non se admitirán nesta fase de negociación (ao existir un solo licitador) as propostas presentadas en
formato papel, debendo presentarse debidamente asinadas, por correo electrónico á dirección
contratación de utacionlu o. or .

Rematadas as actuacións anteriores relativas á rolda de negociación e emitidos, de ser o caso, cantos
informes foran solicitados pola Mesa de contratación, esta xuntarase de novo, previa convocatoria, co
obxecto de contrastar e analizar as mellaras formuladas nesta rolda de negociación nos termos
previstos nos artigas 145 e concordantes da LCSP, propoñendo clasifícalas en orde decrecente de
valoración aos efectos de que o órgano de contratación proceda segundo o establecido no artigo 150 e
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151 da LCSP, emitíndose, seguidamente, a Acta correspondente que se elevará ó indicado órgano,
xunto co resto de Actas, informes, documentos e antecedentes que obren no expediente

DECEBO SÉTIMA. - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLO LICITADOR QUE
PRESENTE A MELLOR OFERTA.

De conformidade co artigo 150.2 e 153.4 da LCSP, o Órgano de conü-atación requirirá ao contratista
que presente a mellor oferta para que, dentro do prazo de dez días hábiles, a contar dende o seguinte a
aquel en que reciba o requirimento, presente a seguinte documentación:

1- Último recibo do Imposto sobre Actividades Económicas ou o documento de alta neste, cando esta
sexa recente e non xurda aínda a abriga de pagamento. A alta deberá achegarse en todo caso cando no
recibo achegado non conste o epígrafe da actividade ou no suposto de non estar abrigado ao pagamento.
Esta documentación deberá estar referida ao epígrafe correspondente ao obxecto do contrato que os
faculte para o seu exercicio no ámbito territorial en que as exercen e deberá ir acompañada dunha
declaración xurada de non ter causado baixa no referido/s epígrafe/s. No suposto de que o contratista estea
exento do pagamento deberá acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable (ver modelo
Anexo).

2- Certificación administrativa expedida polo órgano competente da Administración do Estado, polo que
respecta as abrigas tributarias con este último.

3- Certificación administrativa expedida polo órgano competente da Administración da Deputación
Provincial de Lugo, polo que acredite a circunstancia de non ter débedas tributarias en período executivo
con esta (Ou autorización para que o Servizo de Conti-atación e Fomento o solicite, ver modelo Anexo)

4- Certificación expedida pola autoridade administi^tiva competente que acredite estar ao corrente no
cumprimento das abrigas coa Seguridade Social.

5- Certificación do Rexistro Mercantil ou declaración responsable, de que a entidade non se atopa en
concurso de acredores.

6- Resgardo acreditativo da garantía definitiva, por importe do 5% do importe de adxudicación, excluido
o P/E, constituido de confonnidade co disposto neste prego.

7- Documentos acreditativos da personalidade, capacidade do empresario e da representación (artigo
84daLCSPe21RXLC):

a) Empresario Individual:

Fotocopia do Documento Nacional de Identidade (ou Pasaporte ou documento que o substitúa
regulamentariamente) e do Número de Identificación Fiscal (se non aparecerá reflectido no DNI).

b) Persoas Xurídicas:

- Fotocopia do CIF da empresa.
- Fotocopia do DNI (ou pasaporte ou documento que legalmente o substitúa) do representante da
empresa.
- Escritura de constitución e, no seu caso, modificación, inscrita no Rexistro Mercantil ("Caxetín" do
Rexistro). No caso de que, conforme á lexislación mercantil, non fora esixible á persoa xurídica a súa
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inscrición no Rexistro Mercantil, para acreditar a capacidade de obrar, deberá presentarse escritura ou
documento de constitución, estatutos ou acto fundacional, onde consten as normas polas que se regula
a súa actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente Rexistro oficial.

c) Cando o contratista actúe mediante representante, ou se trata dunha sociedade ou persoa xurídica,
deberá achegar documento fidedigno acreditativo da existencia da representación e do ámbito das súas
facultades para licitar, verificado de suficiencia (bastanteado) pola Asesoría Xurídica da Excma.
Deputación Provincial de Lugo.

Os empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea, deberán acreditar a súa
capacidade de obrar pola súa inscrición no rexistro procedente de acordó coa lexislación do Estado onde
estean establecidos, ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos
que se establezan regulamentariamente, de acordó coas disposicións comunitarias de aplicación. As
restantes empresas estranxeiras deberán acreditar a súa capacidade de obrar mediante informe expedido
pola Misión Diplomática Pennanente ou Oficina Consular de España en cuxo ámbito radique o domicilio
da empresa. As empresas estranxeiras, membros da comunidade europea ou non, deberán presentar
declaración de someterse á xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de calquera orde, para todas as
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, se é o caso, ao
foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante. Así mesmo, deberán achegar informe
da respectiva misión diplomática permanente española relativa a que o Estado da súa procedencia admite
á súa vez a participación de empresas españolas na contratación coa Administración, en forma
substancialmente análoga.

8- Documentos acreditativos da solvencia económica, fínanceira e técnica conforme ao establecido
nos artigas 74, 86 e 87 da LCSP e no Real Decreto 773/2015, do 28 de agosto, polo que se modifican
determinados preceptos do RXLC (R.D. 1098/2001, do 12 de outubro):

8.a) Para acreditar a solvencia económica e fínanceira o licitador deberá presentar a seguinte
documentación (algún dos medios):

8. a. 1. - Volume anual de negocios, que referido ao ano de maior volume de negocios dos tres
últimos concluidos ou ben volume anual de negocios no ámbito ao que se refíra o contrato, por
importe igual ou superior ao esixido no anuncio de licitación e nos pregas do contrato (de
conformidade co artigo 11 do RD 1098/2001). A estes efectos o volume anual de negocios debe de ser
como mínimo o 1,5 do valor estimado do contrato cando a súa duración non sexa superior a un ano,
sendo este importe 149. 850,00 euros

O volume anual de negocios do licitador ou candidato acreditarase por medio das súas cantas anuais
aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivese inscrito no devandito rexistro,
e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios
individuáis non inscritos no Rexistro Mercantil acreditarán o seu volume anual de negocios mediante
os seus libros de inventarios e cantas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

8. a.2. - Xustifícante da existencia dun seguro de indemnización por riscos profesionais por
importe igual ou superior a 120.879, 00 euros, no que se inclúa unha condición específica que
garante eventuais indemnizacións derivadas do incumprimento das prestacións contractuais da
entidade adxudicataria.

En todo caso este seguro debe ter efectos antes de comezar a execución do contrato, e deberá estar
suscrito con carácter previo á adxudicación e a póliza deberá manterse en vigor durante todo o
período da prestación do servizo .
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8. b). - A solvencia técnica e profesional acreditarase de conformidade co artigo 90 da LCSP e co Real
Decreto 773/2015, do 28 de agosto, polo que se modifican determinados preceptos do RXLC por
algún dos seguintes medios:

S. b. l. - Unha relación dos principáis servizos ou traballos realizados no últimos cinco anos que inclúa
importe, datas e o destinatario, público ou privado, dos mesmos. Os servizos ou traballos efectuados
acreditaranse mediante certificados ex edidos ou visados olo ór ano com etente cando o
destinatario sexa unha entidade do sector úblico; cando o destinatario sexa un suxeito privado,
mediante un certificado expedido por este ou, a falta deste certificado, mediante unha declaración do
empresario; no seu caso, estes certificados serán comunicados directamente ao órgano de contratación
pola autoridade competente. O requisito mínimo será que o importe anual acumulado no ano de maior
execución sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, sendo éste importe de
69.930,00 euros.

8.b.2) Titulacións académicas e profesionais do empresario e do persoal directivo da empresa e, en
particular, do persoal responsable da execución do contrato.

8.c).-Concreción das condicións de solvencia.

Ademáis da solvencia recollida nos apartados anteriores, esíxese aos licitadores que adscriban á
execución do contrato os medios persoais e materias precisos para a execución da actividade (
cláusula 7.2 deste prego). A estes efectos achegarán unha descrición dos medios humanos e
materiais que adscribirán á execución do contrato.

9- Documento que centena a cadea de mando do adxudicatario, no caso de que esta non se atope
definida na súa oferta técnica.

10- Acreditación de posuír os dereitos en exclusiva da marca "Gente de Lugo", de conformidade coa
normativa aplicable as marcas.

En caso de concorrer en unión temporal de empresas, cada un dos empresarios que deberá acreditar a
súa capacidade de obrar e a súa solvencia económica, fínanceira e técnica ou profesional, coa
presentación da documentación á que fan referencia os apartados anteriores. Cando o adxudicatario
sexa unha unión temporal de empresarios, deberá achegar escritura pública de constitución como tal.

Se o licitador presentara a documentación descrita nos apartados anteriores con defectos emendables
o Órgano de contratación, previos os informes necesarios, concederá un prazo de tres días hábiles, co
obxecto de que se proceda a súa emenda. Se o licitador non emenda ou se o fai fora de prazo,
entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose a esixirlle o importe do 3 por cento do
orzamento base de licitación, FVE excluido, en concepto de penalidade, que se fará efectivo en
primeiro lugar contra a garantía provisional, si se constituía, sen prexuízo do establecido na letra a) do
apartado 2 do artigo 71 da LCSP. Se a documentación presentada se axusta ao requirido o Órgano de
contratación, definido na cláusula segunda deste prego, procederá á adxudicación.

A proposta de adxudicación non crea dereito algún a favor do contratista proposto fronte á
Administración (artigo 157.6 da LCSP), polo que de non cumprimentarse adecuadamente o
requirimento no prazo sinalado, entenderase que o contratista retirou a súa oferta, procedéndose a
recabar a mesma documentación ao contratista seguinte, pola orde en que quedaran clasificadas as
ofertas (artigo 150.2 da LCSP).
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O licitador que non estea abrigado a presentar todas ou algunha das declaracións ou documentos
correspondentes as abrigas tíbutarias que se relacionan no artigo 13 do RXLC, haberá de acreditar tal
circunstancia mediante declaración responsable.

As certifícacións as que se refíren as cláusulas anteriores deberán ser expedidas de acordó co disposto no
artigo 15 do RXLC e ter a vbcencia indicada no artigo 16 do mesmo precepto legal.

Os estranxeiros, sexan persoas físicas ou xurídicas, pertencentes ou non a Estados membros da Unión
Europea que non teñan domicilio fiscal en España, deberán presentar ademáis certificación expedida por
autoridade competente no país de procedencia, acreditativa de atoparse ao corrente no cumprimento das
correspondentes abrigas tributarias. Así mesmo, haberán de presentar certifícación, tamén expedida por
autoridade competente, na que se acredite que se atopen ao corrente no cumprimento das abrigas saciáis
que se esixan no país da súa nacionalidade.

^ As empresas inscritas no Rexistro de licitadores da Deputación Provincial de Lugo ou noutros
rexisti-os habilitados de acordó co previsto no artigo 337 e seguintes da LCSP, quedan eximidas da
presentación da documentación á que fan referencia os apartados anteriores, salvo o apartado 5°, 6°,
7°.c, 8°, 9° e 10° anteriores, debendo aportar, no seu lugar, certificado ou documento bastante que
acredite dita inscrición con data anterior ó inicio do prazo de licitación. O certificado ou documento
que acredite a inscrición no Rexistro de licitadores deberá ir acompañado en todo caso dunha
declaración responsable na que o licitador manifesté que os datos declarados no momento da súa
inscrición non experimentaron variación. (Ver modelo Anexo V).

DÉCBIO OITAVA. - ADXUDICACIÓN.

O órgano competente para a contratación, deberá adoptar o correspondente acordó resolutivo de
adxudicación, dentro do prazo máximo de catro meses desde a data de apertura das proposicións, de
conformidade co disposto no artigo 158 da LCSP, de non adxudicarse neste prazo, os licitadores teñen
o dereito a retirara a súa proposta, e de ser o caso, á devolución ou cancelación das garantías prestadas.

Os licitadores deberán manter as súas ofertas durante o prazo de catro meses desde a apertura das
mesmas, de conformidade co establecido no artigo 158.2 da LCSP.

Os prazos indicados ampliaranse en quince días cando sexa necesario seguir os trámites aos que se
refíre o artigo 149.4 da LCSP e a cláusula 13 deste prego; non obstante, neste caso, dada a natureza
especial da contratación, non se contempla esa opción.

De conformidade co artigo 150.3 da LCSP, o órgano de contratación deberá adxudicar o contorato
dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación referida na cláusula anterior.

Non poderá declararse deserta unha licitación cando exista algunha oferta ou proposición que sexa
admisible de acordó eos criterios que figuren no prego (artigo 150.3 da LCSP). Non obstante, nos
temías previstos no artigo 152 da LCSP, a Administración, antes de ditar a adxudicación, poderá adoptar
a decisión de non adxudicar ou celebrar o contrato ou ben o desestímente do procedemento de
adxudicación pola adminisfración polas causas, eos trámites e efectos establecidos no art. 152 LCSP.

A adxudicación deberá ser motivada, notifícarase aos candidatos ou licitadores e, simultáneamente,

publicarase na páxina web da Deputación Provincial de Lugo, no menú servizos -perfil do contratante.
(htt ://www.de utacionlu o.or ou www.contrataciondelestado. es ) de artigo 151. 1 da LCSP).
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A notificación e a publicidade deberán canter a información necesaria que permita aos interesados no
procedemento de adxudicación interponer recurso suficientemente fundado contra a decisión de
adxudicación, e entre ela en todo caso deberá figurar a seguinte información:

- No que respecta aos licitadores excluidos do procedemento de adxudicación, os motivos polos que
no se admitiu a súa oferta, os motivos da decisión de non equivalencia ou da decisión de que os
servizos non se axustan aos requisitos de rendemento ou as esixencias funcionáis; e un desglose das
valoracións asignadas aos distintos licitadores, incluíndo ao adxudicatario.

- En todo caso, o nome do adxudicatario, as características e ventaxas da proposición do adxudicatario
determinantes de que fora seleccionada a oferta de este con preferencia respecto das presentadas polos
restantes licitadores cuxas ofertas foran admitidas.

A notificación realizarase por medios electrónicos de conformidade co establecido na disposición
adicional décimo quinta de la LCSP.

Tanto a resolución, como a súa notificación deberá axustarse ao contido establecido no art. 151
LCSP.

DÉCIMO NOVENA. - FORMALIZACIÓN.

O contrato perfeccionarase coa súa formalización. O contrato deberá formalizarse en documento
administrativo que se axustará con exactitude as condicións da licitación e ademáis pederá
formalizarse en escritura pública si así o solicita o contratista, correndo ao seu cargo os gastos
derivados deste outorgamento. Neste caso, o contratista deberá entregar a Administración unha copia
lexitimada e unha simple do citado documento no prazo máximo de un mes dende a súa formalización.

O contrato que se deriva da presente licitación, se formalizará por escrito en documento administrativo
na data que a Administración contratante sinale no anuncio de adxudicación, aínda que sempre dentro
do prazo máximo dos quince días hábiles seguintes a aquel en que se reciba a notificación da
adxudicación (artigo 153 da LCSP), na fomia prevista no artigo 151. 1 da LCSP.

Na formalización intervirá o Secretario Xeral da Deputación, consonte ao establecido no art. 3 do RD
128/2018.

Cando non se formalice o conta-ato no prazo sinalado por causas imputables ao adxudicatario, a
administración pederá recadar a documentación á que se retire o artigo 150.2 do LCSP ao contratista
seguinte, pola orde en que quedaran clasificadas as ofertas. Nesta contratación, por razóns de
exclusividade da marca, non resulta posible esa opción.

Actuará como representante da Deputación de Lugo o Presidente - en uso das facultades que lie
atribúe a Lei 7/85, do 2 de abril de bases de réxime local, e a Disposición adicional segunda da LCSP
e, como representante do contratista quen así o teña acreditado no expediente, salvo presentación de
novos documentos e poderes notaríais que verifiquen o outorgamento desa representación a persea
distinta.

A Deputación reservase determinar a formalización do contrato mediante firma electrónica
recofiecida, validamente emitida por un Prestador de Servizos de Certificación e que garanta a
identidade e integridade do documento, de conformidade co disposto na Lei 59/2003, de firma
electrónica do 19 de decembro e demais disposicións de contratación pública electrónica en prol do
cumprimento do principio de transparencia na contratación e de eficacia e eficiencia da actuación
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administrativa; neste caso e a tales efectos o licitador, por medio de persoa con poder bastante e
tecnoloxicamente habilitada, presentarase na data fíxada ao efecto, na Secretaría Xeral de
Deputación Provincial.

O documento en que se formalice o contrato será en todo caso administrativo, sendo título válido para
acceder a calquera rexistro público.

Non obstante, o conü-ato formalizarase en escritura pública cando así o solicite o contratista, sendo á
súa costa os gastos derivados do seu outorgamento.

VES3ÉSIMA. - RESPONSABLE DO CONTRATO.

A Deputación de Lugo designará, de conformidade co artigo 62 da LCSP, unha persea física ou
xurídica, vinculada ou allea a ela, como responsable do contrato, quen supervisará a súa execución,
comprobando que a súa realización se axusta ao establecido no contrato, e cursará ao contratista as ordes e
instmcións do órgano de contratación así coma:

a) Promover e convocar as reunións que resulten necesarias ao obxecto de solucionar calquera incidente
na execución do obxecto do contrato nos tennos que mellar conveña aos intereses públicos e resolver as
dúbidas que xurdan durante a fase de execución.

b) Proponer ao órgano de contratación a resolución das incidencias xurdidas na execución do contrato,
seguindo o procedemento establecido no art. 97 do RGCAP.

c) Proponer a imposición de penalidades.

d) Proponer o exercicio das prerrogativas contidas no art. 190 e ss. da LCSP.

e) Establecer as directrices oportunas en cada caso, podendo requirir ó adxudicatario, en calquera
momento, a información que precise acerca do estado de execución do obxecto do contrato, das abrigas
do adxudicatario, e do cumprimento dos prazos e actuacións.

f) Asistir aos actos de recepción e subscribir a/s acta/s de recepción (ou documento que acredite a
conformidade ou desconformidade no cumprimento) e de ser o caso dar ou non a conformidade coas
facturas presentadas.

g) Dirbdr instmcións ao contratista sempre que non supoña unha modificación do obxecto do contrato nin
se opona as disposicións en vigor ou as derivadas dos pregas e demais documentos conü-actuais.

En caso de disconformidade ou discrepancia eos resultados das comprobacións efectuadas, o empresario
poderá presentar as que estime pertinentes en forma de peritaxe, difames ou análises emitidas por centros
ou organismos oficiáis, que servirán, como elementos de xuízo para a resolución fínalizadora que ditará o
órgano de contratación.

Con carácter xeral, salvo o establecido para casos específicos na lexislación contractual, cantas
incidencias xurdan enü-e a Deputación Provincial de Lugo e o contratista na execución do contrato por
diferenzas de interpretación do convido ou por necesidade de modificar as condicións contractuais,
tramitaranse mediante expediente contraditorio, que comprenderá preceptivamente as actuacións
estipuladas polo artigo 97 do RCAP.
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. O responsable do contrato será a O Coordinador Tec. de Información e Comunicación, José Luis. Pérez
Mudarra oua persoa que o substitúa nesas ftincións dentro do gabinete de comunicación.

VDÍÉSIMO PRIMEIRA. - CUMPRIMENTO DO CONTRATO.

Antes de iniciase a prestación que poderá coincidir coa data de formalización deberá estenderse unha acta
de inicio da prestación do servizo, comezando a computar o prazo de duración do contrato ao día seguinte
da sinatura de dita acta.

No prazo máximo de 10 días contados a partir do seguinte á sinatura da acta de inicio, deberá remitirse ao
Órgano de Contratación e ao responsable do contrato a cadea de mando da empresa e o interlocutor
responsable por parte da adxudicataria

O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice a totalidade do seu obxecto, de
conformidade co establecido neste prego, no de prescricións técnicas e ñas mellaras ofertadas, a
satisfacción da Administración (artigo 210 da LCSP)

A contratación e as prestacións consecuentes que ordena este prego será efectuada a risco e ventura
do conb-atista que resultase adxudicatario, quen non terá dereito a indemnización algunha por danos
ou prexuízos que poidan ser ocasionados durante ou con motivo da execución do contrato.

A conformidade das facturas mensuais expresada por parte do Responsable do contrato terá os efectos
de acto formal e positivo de recepción ou conformidade parcial polas propias características das
prestacións contratadas.

Non obstante, e de acordó co previsto no artigo 210.2 da LCSP, a constatación de cumprimento da
totalidade da prestación obxecto do contrato se realizará a través da sinatura duna acta de recepción
ou conformidade entre o responsable do contrato e o representante da empresa, dentro do mes
seguinte ao da data de remate do contrato.

Para dar debido cumprimento ao previsto no punto 3 da Disposición Adicional 3a da LCSP, o
responsable do contrato deberá comunicar á Intervención Xeral da Deputación de Lugo, a data na que
se procederá o acto de recepción ou conformidade eos servizos prestados aos efectos de exercitar á
función de fiscalización material das inversións que esixe o artigo 214.2.d) do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locáis. O órgano interventor poderá estar asistido na recepción ou conformidade por un
técnico especializado no obxecto do contrato, que deberá ser diferente do responsable do contrato.

Se o servizo non está na condición de ser recibido, deberá facerse acta que conteña este exta-emo,
dándoselle ao adxudicatario as instrucións precisas para que emende os defectos observados, de
conformidade co pactado, sen prexuízo das consecuencias que disto se puidesen derivar. No caso de
que o contratista realizase defectiosamente o obxecto do contrato, o órgano de contratación pederá optar
por resolver o contrato con incautación da garantía constituida, ou ben imponer unha penalización
económica proporcional á gravidade do incumprimento, nunha confía que non superan o 10 por 100 do
orzamento do contrato

VDÜÉSIMO SEGUNDA. - OBMGAS DO CONTRATISTA. GASTOS E DMPOSTOS.SISTEMA
DE PENALroADES.
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O contratista vira obrigado a manter durante toda a vixencia do conüato as condicións referidas a súa
capacidade de obrar, solvencia e as sinaladas no artigo 71 da LCSP. A execución do contrato realizarase a
risco e ventura do contratista. (art. 197 da LCSP).

22.1.-OBRIGAS XERAIS.

Serán abrigas xerais do contratista as establecidas ueste prego e as coñudas do prego de
prescricións técnicas, en concreto as seguintes:

1. 1- A cesión á Deputación de Lugo, como entidade contratante, do uso da marca "Gente de Lugo"
durante o período de duración e execución do contrato de acordó co previsto no artigo 308. 1 da
LCSP

1.2,-Cumprimento da normativa laboral, seguridade social e de prevención de riscos laboráis e de
seguridade e saúde no traballo que se encontré vixente durante a execución do contrato.

1.3.-E responsabilidade da empresa contratista, impartir todas as ordes, criterios de realización do
traballo e directrices aos seus traballadores, sendo a Deputación de Lugo allea a estas relacións
laboráis. A estes efectos a empresa adxudicataria remitirá ao responsable do contrato un documento
que conteña a cadea de mando, no caso de que ésta non se atope definida na memoria presentada coa
oferta técnica. Corresponde así mesmo á empresa contratista a vixilancia do horario de traballo dos
traballadores, as posibles licenzas horarias ou permisos ou calquera outra manifestación das facultades
do empregador. En todo caso, na forma establecida nestes pregos, o servizo deberá quedar sempre
convenientemente cuberto.

1.4.-En ningún caso o outorgamento do confa-ato supera a existencia dunha relación laboral ou
ftincionarial entre o persoal que aporte ou utilice o contratista. Por conseguinte, en ningún caso, poderá
alegarse dereito ningún polo referido persoal, en relación coa Administración contratante. En ningún
caso se producirá consolidación das perseas que realicen os traballos obxecto do contrato como
persoal da entidade provincial.

1.5.-0 adxudicatario queda expresamente obrigado a manter absoluta confídencialidade e reserva
sobre calquera dato que puidese canecer con ocasión do cumprimento do contrato, especialmente os
de carácter persoal, que non poderá copiar ou utilizar con fínalidade distinta á que figura neste
documento, nin tampouco ceder a outros nin sequera a efectos de conservación. Esta abriga subsistirá
aínda que se extinga o contrato, ata que a devandita información chegue a ser de dominio público ou
que, por outras causas, perda a súa consideración de confídencialidade, sen que medie incumprimento
do deber de confídencialidade por calquera das partes contratantes.

A transgresión do deber de confídencialidade pola entidade adxudicataria, ou polos seus empregados
ou colaboradores será xusta causa de resolución do presente contrato, sen prexuízo, en todo caso, da
indemnización que polos danos e prexuízos causados ao mesmo, haxa lugar.

A empresa adxudicataria abrígase nos termos previstos polo artigo 12 da Lei Orgánica 15/1999, do 13
de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, nos regulamentos de desenvolvemento da
mesma, e no que lie sexa de aplicación o Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do
Consello relativo á protección das perseas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á
libre circulación de estes datos; a garantir a total confidencialidade e seguridade dos datos aos que teña
acceso para o seu tratamento, e comprométese a:
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a) Facer uso exclusivo de todos os datos para a fínalidade contratada. A empresa adxudicataria
non poderá realizar ningún tipo de reprodución nin explotación, salvo autorización escrita da
Deputación Provincial de Lugo , a quen lie corresponde a propiedade intelectual dos documentos
obtidos.

b) Non aplícalos ou utilízalos con fínalidade distinta á do obxecto do presente contrato, nin
comunicalos, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.

c) Non manipular, gardar ou utilizar os datos aos que acceda, nin sequera de forma parcial, sen o
consentimento expreso da Deputación provincial de Lugo.

d) Unha vez concluidos os traballos ou servizos para os que foi contratada, a empresa
adxudicataria devolverá todos os fícheiros orixinais que teña no seu poder e devolverá ou
destruirá, en presenza de representantes da Deputación provincial de Lugo, e a opción desta, todas
as copias tetáis ou parciais que tivese que realizar, do mesmo xeito que calquera soporte ou
documento en que conste algún dato de carácter persoal obxecto do tratamento derivado do
traballo para o que foi contratado.

e) Adoptar as medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos
datos de carácter persoal e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado,
tendo en canta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que están

expostos, xa proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural. En particular, non
rexistrará datos de carácter persoal en fícheiros que non reúnan as condicións detenninadas pola
normativa regulamentaria de desenvolvemento da citada Lei Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Persoal e no que lie sexa de aplicación o Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo
e do Consello

O incumprimento das abrigas recollidas neste apartado 1.4, desta cláusula, por parte do contratista
ou a infracción das disposicións sobre seguridade por parte do persoal técnico designado por él,
non implicará responsabilidade ningunha para a administración contratante.

O adxudicatario responderá da perda, danos e alteracións que sufra a información rexistrada coas
accións realizadas desde o inicio do servizo ata a finalización do período de garantía.

l. é.-As recollidas nos pregos de prescricións técnicas que non teñan cualifícación especifica.

22.2.- Son condicións especiáis as que se lies atribúe o carácter de abrigas contractuais esenciais
aos efectos do art. 221. 1.f) da LCSP, e polo tanto terá esta condición as seguintes abrigas:

- Cumprir coa adscrición de medios materiais e persoais mínimos resultantes da adxudicación

- O cumprimento pola empresa adxudicataria do deber de presentar cada tres meses vencidos, isto é,
ao longo do mes catro, unha declaración responsable de ter aboado os salarios aos traballadores
adscritos á execución do contrato e declaración responsable de estar ao corrente coas súas abrigas
tributarias e coa seguridade social. En todo caso a documentación precedente presentarase coa última
factura que se entregue con ocasión da finalización do contrato.

- Remitir ao Órgano de Contratación e ao responsable do contrato, no prazo máximo de 10 días
contados a partir do seguinte á sinatura da acta de inicio, a cadea de mando da empresa e o interlocutor
responsable por parte da adxudicataria
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22.3.- Son condicións especiáis de exccución , a comprobación de pagos aos subministradores
(artigo 217 da LCSP):

A estes efectos deberán remitir ao órgano de contratación a documentación xustificativa dos
pagamentos aos subministradores que participen no contrato nos termos previstos no artigo 217 da
LCSP

O incumprimento das condicións especiáis de execución, cualificadas como abrigas contractuais esenciais
no apartado 22.2, constitúe causa de resolución contractual, consonte co establecido no art. 221. 1 letra f da
LCSP.

O incumprimento das condicións especiáis de execución previstas na cláusula 22.3 serán obxecto de
penalidades, de acordó co expresado seguidamente.

22.4- Sistema de penalidades e procedemento a aplicar:

Os posibles incumprimentos ou faltas que poden dar orixe a unha penalización clasifícanse en MOI
GRAVES, GRAVES e LEVES, describíndose a contuiuación a título orientativo e con carácter non
exhaustivo as que corresponden a cada tipo.

O primeiro incumprimento sera sancionado con carta de apercibimento.

Faltas LEVES.

Non atender aos apercibimentos por incumprimentos das abrigas contractuais, efectuadas polo ente
contratante, a través dos medidos e canles previstos neste prego e/ou en xeral no ordenamento xurídico.
A sanción

económica non superara o 3% do orzamento da licitación, sendo este importe 1.206 euros como máximo.

Faltas GRAVES.

Terceiro incumprimento e sucesivos, nos indicados para as faltas leves. A sanción económica non
superará o 5% do orzamento de licitación, sendo este importe 2.010 euros como máximo.

Faltas MOI GRAVES.

Cuarto incumprimento e sucesivos, os sinalados para as faltes leves ou graves.

Detectar problemas de medidas ou calidade ñas prestacións realizadas, con carácter aislados e non
repetido; pois se fose repetido conlevará a resolución do contrato.

Incumprir as condicións especiáis de execución fixadas na precedente cláusula 22.3.

A sanción económica non superará o 10% do orzamento de licitación, sendo este importe 4.200 euros
como máximo.

As penalizacións que se impoñan en caso de incumprünento polo adxudicatario de calquera das abrigas
que lie incumben conforme ao correspondente contrato, rexeranse polo seguinte procedemento:
-O contratante comunicará por escrito ao adxudicatario a proposta de penalización coa enumeración dos
feitos que o motiven.
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-O contratista no prazo de CFNCO DLAS P1ÁBILES dende o recibo do anterior, formulará as alegacións
que considere oportunas.
-O contratante unha vez finalizado o prazo anterior, impoñerá ou anulará, no seu caso a penalización
proposta, indicándolle un prazo máximo de 10 días para a súa liquidación.

As penalizacións impostas conforme ao procedemento anterior, serán descontadas mediante nota de cargo
emitida polo contratante de calquera pendente de aboamento.

A gradación das penalidades fíxadas con un mínimo e ata un máximo, efectuarase atendendo as
seguintes pautas de ponderación e con criterios de proporcionalidade, debidamente explicitadas:
reincidencia, á resistencia as ordes dadas polo responsable do contrato; os danos e prexuízos causados,
a predisposición a solventar as incidencias, a súa efectiva corrección ou o tempo empregado

22.5.-GASTOS E EVIPOSTOS

Son de conta do adxudicatario:

a) Todos os gastos derivados da publicidade da licitación que o órgano de conta^tación decida
realizar en Boletíns Oficiáis e nun xomal da provincia por unha soa vez (art. 67. 2.gRXLC). Os
gastos de formalización do contrato, se este se elevase a escrihira pública correrá a cargo do
adxudicatario. Os citados gastos de publicación descontaranse no primeiro pagamento
efectuado a favor do contratista, salvo que o mesmo acredite o ingreso do custo daqueles na
Tesourería da Administración contratante.

b) Encontrarase, así mesmo, abrigado ao pagamento de todo xénero de tributos estafáis, locáis
e autonómicos e a solicitar a concesión das autorizacións e licencias que lie fosen
necesarias de administracións ou organismos públicos ou privados, e serán da súa conta as
xestíóns e gastos que se ocasionen, salvo o IVE que deba ser soportado pola
Administración.

c) Calquera gasto a que houbese lugar para a correcta execución do contrato.

d) A indemnización dos danos que podan causarse á Administración contratante ou a
terceiros, como consecuencia das operacións que requiran a correcta execución do contrato,
salvo se eses prexuízos estívesen causados por unha orde directa e inmediata de dita
Administración (artigo 196 da LCSP). O contratista será responsable igualmente dos danos
e perdas que se orixinen durante a execución do contrato, tanto para a Administración
como para terceiros, por defectos ou insuficiencias técnicas do seu traballo, ou polos erros
materiais, omisións e infraccións de preceptos legáis ou regulamentarios nos que o traballo
incorrera, de acordó co establecido no artigo 311 da LCSP. Se o contrato se executase de
forma compartida con máis dun profesional, todos responderán solidariamente das
responsabilidades a que se retire esta cláusula.

e) Toda reclamación relativa á propiedade industrial, intelectual ou comercial, debendo
indemnizar á Administración dos danos e prexuízos que para a mesma puidesen derivarse
da inteqiosición de reclamacións, incluidos os gastos derivados das reclamacións que
eventualmente puidesen dirixirse contra a mesma.

VKÉSIMO TERCEIRA. - PAGAMENTO.
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O pagamento do prezo do contrato realizarase contra factura mensual, de conformidade coas
insercións efectivamente realizadas nese mes, e logo de infonne favorable ou conformidade do
responsable do contrato que recibirá e supervisará a correcta execución de ditas prestacións, expedida
de acordó coa normativa vixente. Na factura especifícarase como mínimo o número de insercións
realizadas e a data das mesmas, e irá acompañado dun exemplar de cada suplemento publicado.

Recoflecido o valor legal das facturas emitidas electrónicamente no RD 1496/2003, que aproba o
Regulamento sobre as abrigas de facturación, e en atención ao previsto no artigo 4 da Lei 25/2013, do
27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexisto-o contable de facturas no sector
público, a presentación das facturas en formato electa-ónico será obrigatoria para as Sociedades
Anónimas, Sociedades de Responsabilidade Limitada, as Unións Temperáis de Empresas, as
Agmpacións de Interese Económico (Lei 12/1991, de 29 de abril, de Agmpacións de Interese
Económico), as Agrupacións de Interese Económico Europeas (Regulamento (CEE) n° 2137/85 do
Consello, de 25 de xullo de 1985), as perseas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica que
carezan de nacionalidade española e para os establecementos permanentes e sucursais de entidades
non residentes en territorio español nos termos que establece a normativa tributaria.

As restantes persoas xurídicas e as perseas físicas, aínda que non están abrigadas, presentarán tamén
as facturas emitidas, preferentemente, en formato electrónico.

O acceso ao Sistema electrónico de facturación da Deputación, e a información sobre o mesmo será a
través das seguintes URL: https://face.gob.es .

De acordó co artigo 4 "Uso da factura electrónica no sector público" da Lei 25/2013, de 27 de
decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no sector
público, quedan excluidas da abriga de facturación electrónica as facturas de ata 5.000 euros. (Bases
de Execución do Orzamento xeral vixente da Deputación Provincial de Lugo, Título III, Capítulo
primeiro. Base 10a: Recofiecemento e Liquidación de abrigas, ap. c)Facturación elecfa-ónica)

Tendo en conta o anterior,nos supostos nos que o contratista non estea abrigado a presentar a factura
electrónica e a presente en formato papel terá a abriga de presentar a factura expedida á Deputación
Provincial de Lugo polos servizos prestados ou produtos entregados, ante o rexistro xeral, a efectos da
súa remisión ao Servizo de Contabilidade e Contas, rexistro de facturas, debendo constar na factura

como órgano administrativo con competencias en materia de contabilidade pública e contratación o
Sr. Presidente da Deputación Provincial de Lugo, e como destinatario o responsable do contrato.

A Administración deberá aboar o importe do prezo dentro dos prazos establecidos no artigo 198 da
LCSP

O contratista poderá ceder a un terceiro, por calquera dos medios legalmente establecidos, o seu dereito a
cobrar o prezo do contrato, pero para que a devandita cesión produza efectos, e a Administración expida o
mandamento de pagamento a favor do cesionario, é preciso que se cumpran as normas e trámites da base
lO.b de execución do orzamento da Deputación provincial de Lugo (Ver Anexo VII).

VDÍÉSIMO CUARTA. - MODIFICACIÓN DO CONTRATO.

Non se prevé a modificación contractual na documentación que rexe a licitación de acordó co establecido
no artigo 203 da LCSP.

O contrato poderase modificar por razóns de interese público e para atender a causas imprevistas
debidamente xustifícadas nos supostos previstos no artigo 205 LCSP.

San Marcos, 8 - 27001 Lugo -Tel. : 982 260 066 - Fax: 982 260 268 Páxina 31 de 47



/"•^

DEPUTACIÓN DE LUGO www.deputacionlugo.org

Non se prevé a cesión do contrato, como modificación subxectiva do mesmo "ex" Artigo 214 LCSP.

VIXÉSIMO QUINTA. - RESOLUCIÓN E EXTINCIÓN DO CONTRATO.

Ademáis de nos supostos de cumprimento, o contrato extinguirase pola súa resolución (artigo 209 do
LCSP), acordada pola concurrencia dalgunha das causas previstas nos artigas 211 da LCSP dando
lugar aos efectos previstos nos artigas 213 da LCSP. Igualmente serán causas de resolución do
contrato as establecidas como condicións esenciais e especiáis de execución, agás que proceda a
aplicación de penalidades.

Á extinción dos contratos de servizos, non poderá producirse en ningún caso a consolidación das
persoas que realizaran os traballos obxecto do contrato como persoal da Administo-ación contratante.
(art. 308 da LCSP)

A resolución do contrato acordarase polo contratante de oficio ou a instancia do contratista, se é o
caso. Nos casos de resolución por incumprimento culpable do contratista, incautarase a garantía e
deberá, ademáis, indemnizar o contratante os danos e prexuízos ocasionados no que exceda do importe
da garantía incautada.

VKÉSIMO SEXTA. - RÉXIME DE INVALffiEZ DO CONTRATO.

O réxime de invalidez do contrato será o recollido nos artigo 38 a 43 da LCSP

VDÜÉSIMO SÉTIMA. - SUSPENSIÓN DAS PRESTACIÓNS CONTRACTUAIS.

Se a Administración acordase a suspensión do contrato ou aquela tivese lugar pola aplicación do disposto
no artigo 198. 5 da LCSP levantarase unha acta na que se consignarán as circunstancias que a motivaron e
a situación de feito na execución daquel (artigo 208 da LCSP).

Acordada a suspensión, a Administración aboará ao contratista, no seu caso, os danos e perdas
efectivamente sufi-idos por este, conforme as regras previstas no artigo 208.2 da LCSP.

VKÉSIMO OITAVA. - RECEPCIÓN, PRAZO DE GARANTÍA. DEVOLUCIÓN DA
GARANTÍA DEFINITIVA.

Atendendo ao disposto no artigo 210.3 da LCSP, establécese un prazo de garantía de tres meses, que se
contará dende a data de sinatura da acta de recepción ou confonnidade á que se refíre na cláusula 21 deste
prego. O responsable do contrato deberá comunicar á Intervención Xeral da Deputación de Lugo, a
data na que se procederá a estender esta acta de recepción a fin de dar debido cumprimento ao
previsto no punto 3 da Disposición Adicional 3a, da LCSP para os efectos de exercitar á ftinción de
fiscalización material das inversións que esixe o artigo 214.2.d) do Real Decreto Lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo.

Durante o prazo de garantía a Administración poderá comprobar que os traballos realizado se axusta ao
contratado e ao estipulado no presente prego e no de prescricións técnicas.

Cumpridas polo contratista as abrigas derivadas do contrato, se non resultasen responsabilidades que
deban exercitarse sobre a garantía definitiva, e transcorrido o período de garantía, no seu caso, ditarase
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acordó de devolución ou cancelación daquela, previa solicitude por parte do contratista (solicitude que se
presentará no rexisto-o da Deputación provincial de Lugo) coa incorporación de infonne do responsable
do contrato, sobre o axeitado cumprimento das prestacións contratadas, incluida a comprobación do
cumprimento das abrigas coa Seguridade Social e salariáis, coa aportación das pertinentes declaracións
responsables, xunto ao conxuntodas restantes mellaras ofertadas.

Transcorrido o prazo de tres meses dende a data de terminación do contrato sen que a recepción formal
tivese lugar por causas non imputables ao contratista, procederase, sen máis demora, á devolución ou
cancelación das garantías, sempre que non se producirán as responsabilidades a que se refíre o artigo 110
daLCSP.

VDÍÉSIMO NOVENA.- PROPOSTAS DE MELLORA OU MODIFICACIÓNS NO SERVIZO.

No suposto que o adxudicatario tivera proposto mellaras de índole económica ou técnica no momento
de fonnular a súa oferta e, aínda que as mesmas non fosen determinantes para a adxudicación do
contrato, as mesmas terán carácter contractual. Tales mellaras, non suporán, en caso ningún,
incremento no prezo de adxudicación nin, polo tanto, do contrato. Se tales mellaras non estiveran
cumpridas expirado o prazo do conü-ato, o órgano de contratación, a instancia do Responsable do
Contrato, pederá esixir a realización das mesmas nos mesmos termos e prazos fíxados para o contrato.

TRDÍÉSEMA. - SUBCONTRATACIÓN.

Dada a natureza do procedemento negociado sen publicidade por razóns de exclusividade ao non
poder promover a concorrencia, o contratista poderá subcontratar con terceiros a execución parcial do
contrato, únicamente no que respecta as subminisü-acións que precise para cumprir coas prestacións
obxecto do mesmo, todo elo de acordó coas regras previstas ao efecto nos artigas 215 a 217 da LCSP.

Os licitadores deberán indicar na súa oferta a parte do contrato que teñan previsto subcontratar,
referidos solo as subministracións necesarias para cumprir a prestación, sinalando o seu importe, o
nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicións de solvencia profesional ou
técnica, dos subconü-atistas aos que se vaia encomendar a súa realización, e debendo cumprir as
condicións establecidas no artigo 216 da LCSP.

Resulta de aplicación, para o non previsto neste PCAP, o determinado nos artigas 215-217 e
nomeadamente as determinacións sobre pago a subministradores e o comprobación das mesmas.

TRKÉSIMA PRIMEIRA. - CONTESTACIÓN DE DÚBIDAS SOBRE OS PREGOS DE
CLÁUSULAS ADMEMSTRATWAS E/OU DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS.

As dúbidas que se plantexen os/as interesadas sobre o prego de cláusulas administrativas e/ou
prescricións técnicas, por escrito que deberá ser remitido á dirección de correo electrónico
contratacion@deputacionlugo. org serán resoltas, no caso en que se estime procedente, a través do
perfil do contratante. Habilítase ao servizo de contratación e fomento para xestionar tales tramitacións.
So se resolverán as dúbidas plantexadas nos 3 primeiros días do prazo de presentación de propostas,
data límite para presentar consultas.

Lugo, 13 de xul 8

F DOSERVIZODE TRATACIÓN E FOMENTO
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Asdo: Manuel Ángel Jove Losada
Lugo, de de 20

Conforme: O ADXUDICATARIO
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE O CUMPRIMENTO DE
REQUISITOS PREVIOS DE CONFORMIDADE CO DISPOSTO NO ARTIGO 140 LCSP

D/Da

En nome propio

Con domicilio a efectos de notificación en:

Rúa/Praza

DNI

№

Poboación

En representación de _

Con domicilio a efectos de notificación en:

Rúa/Praza [_

CP

CIF

№

Poboación CP

Toma parte no procédemento para a adxudicación da contratación da campaña de publicidade
institucional "Gente de Lugo/Xente de Lugo" para a promoción e diftisión das iniciativas desenvoltas
pola Deputación de Lugo en favor dos vecinos da provincia: A Deputación de Lugo coas perseas,
EXP0025 SE18-NSO, e para o que declaro baixo a miña responsabilidade que:

Que compro con todos os requisitos previos esixidos polo apartado primeiro do artigo 140 da Lei
9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, para ser adxudicatario do contrato obxecto
do EXP0024 SE18-NSO, en concreto:

1. Que a citada empresa, está validamente constituida e que conforme ao seu obxecto social pode
presentarse á licitación, así como que o asinante da declaración ostenta a debida representación para a
presentación da proposición e tamén da propia sociedade.

2. Que me atopo e/ou que a citada empresa áchase ao corrente do cumprimento das obrigacións
tributarias co Estado e coas obrigacións coa Seguridade Social impostas polas disposicións legáis
vixentes

3. Que non teño pendente de pago e/ou que a persoa xurídica a que represento non ten pendente de
pago, ningunha débeda en período executivo coa Deputación de Lugo

4. Que non estou incurso por min mesmo nin por extensión/ que os administradores da persoa xurídica
que represento non están incursos en prohibición de contratar por si mesmos nin por extensión como
consecuencia da aplicación do art. 71.3da LCSP

5. Que cumpro (que a persoa xurídica á que represento compre) as condicións establecidas legalmente
para contratar coa Administración, incluidas as condicións de capacidade e solvencia recollidas na
cláusula sétima do prego de cláusulas administrativas e no apartado 8° da cláusula décimo sétima do
prego de cláusulas administrativas
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6. Que na oferta presentada tivéronse en conta as obrigacións derivadas das disposicións vixentes en
materia de protección do emprego, condicións de traballo e prevención de riscos laboráis, e protección
do medio ambiente.

7. Que a persea xurídica á que represento está dada de alta no Imposto sobre Actividades Económicas,
no epígrafe correspondente ao obxecto do contrato e non causou baixa no mesmo

S.Que no caso de resultar adxudicatario da contratación da campaña de publicidade institucional
"Gente de Lugo/Xente de Lugo" para a promoción e difusión das iniciativas desenvoltas pola
Deputación de Lugo en favor dos vecinos da provincia: A Deputación de Lugo coas persoas, EXP0025
SE18-NSO me comprometome e obrigo expresamente a presentar no Rexistro Xeral da Excma.
Deputación provincial de Lugo, e dentro do prazo máximo de dez días hábiles desde recibida a
comunicación sobre a proposta de adxudicación, a documentación á que fai referencia á Cláusula 17
do PCAP.

9. Que autorizo expresamente a que as comunicacións e notifícacións que realice a Excma. Deputacíón
provincial de Lugo en relación ao EXP0024 SE18-NSO se practiquen na seguinte dirección de correo
electrónico:

En , de de 2018

O CONTRATISTA
Asdo: D/Da
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ANEXO II: MODELO DA PROPOSICIÓN ECONÓMICA: ( WCLUm NO SOBRE B)

D/Da DNI

En nome propio

Con domicilio a efectos de notificación en:

Rúa/Praza №

Poboación CP

II En representación
de

Con domicilio a efectos de notificación en:

Rúa/Praza

Poboación

CIF

No

CP

Toma parte no procedemento para a adxudicación da contratación da campaña de publicidade
institucional "Gente de Lugo/Xente de Lugo" para a promoción e difusión das iniciativas desenvoltas
pola Deputación de Lugo en favor dos vecinos da provincia: A Deputación de Lugo coas persoas,
EXP0025 SE18-NSO, e para o que fai constar expresamente, que:

1. Coñece e acepta de forma plena e sen condición algunha o prego de cláusulas administrativas
particulares e o de prescricións técnicas que rexen na contratación e mallos seus Anexos,
aceptando integramente os termos, cláusulas e abrigas coñudos neses documentos, sen excepción
ningunha.

2. Acompaña toda a documentación esixida nos pregos.

3. Se compromete á realización do obxecto contractual por un importe de
engadirán euros en concepto de IVE, o que ascende a un total de

euros aos que se
euros.

4. Se compromete e abriga expresamente a presentar no Rexistro Xeral da Excma. Deputación
provincial de Lugo, e dentro do prazo máximo de dez días hábiles desde recibida a comunicación
sobre a proposta de adxudicación, a documentación á que fai referencia á Cláusula 17 do referido
prego.

En , de de 2018

O CONTRATISTA
Asdo: D/Da
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*Nota: Este anexo deberá ir acompañado dunha oferta técnica onde se describirán as prestacións á
realizar de conformidade co previsto no prego de prescricións técnicas. En caso de non presentarse
dita oferta técnica, entenderase que o licitador executará o contido estrito do prego de prescricións
técnicas, que en todo caso ten a condición de mínimo.
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ANEXO ffl

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

SOBRE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PREVIOS

Declaración responsable de conformidade co disposto no artigo 140 LCSP, cuxo modelo consiste no
documento europeo único de contratación ( DEUC), aprobado a través do Regulamento (UE) no
2016/7, do 5 de xaneiro ( h s://ec.euro a.eu/ rowth/tools-databases/es d ), que deberá estar asinada
e coa correspondente identificación.

De conformidade con o establecido en a parte II, sección A, quinta pregunta, dentro do apartado
titulado "Información xeral" do formulario normalizado do documento europeo único de contratación,
as empresas que figuren inscritas nunha "lista oficial de operadores económicos autorizados" so
deberán facilitar en cada parte do formulario aqueles datos e informacións que, no seu caso concreto,
non estean inscritos nestas "listas oficiáis".

En España, as empresas non estarán abrigadas a facilitar aqueles datos que xa figuren inscritos de
maneira actualizada en o Rexistro de Licitadores que corresponda, xa sexa o Rexisü-o Oficial de
Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público ou o equivalente a nivel autonómico co alcance
previsto no artigo 341 LCSP, a condición de que as empresas inclúan en o formulario normalizado do
documento europeo único de contratación ( DEUC) a información necesaria para que o órgano de
contratación poida realizar o acceso correspondente (dirección da intemet, todos os datos de
identificación e, no seu caso, a necesaria declaración de consentimento), por aplicación do artigo 59. 1,
penúltimo parágrafo de a Directiva 2014/24/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de
febreiro, e en coherencia con iso , o establecido na parte VI do formulario. A estes efectos, poderase
consultar a Resolución do 6 de abril de 2016, da Dirección Xeral do Patrimonio do Estado, pola que se
publica a Recomendación de a Xunta Consultiva de Contratación Administrativa sobre a utilización do
Documento Europeo Único de Contratación previsto en a nova Directiva de contratación pública, ao
obxecto de comprobar a información contida en o Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas
Clasificadas do Sector Público.

Para o caso de que a empresa se atope inscrita en o Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas
Clasificadas do Sector Público ou rexistro autonómico equivalente, a empresa licitadora deberá
asegurarse de que datos atópanse inscritos e actualizados en devanditos Rexisü-os e cales non están
inscritos ou estándoo non están actualizados. No que respecta a empresas non nacionais procedentes
de Estado Membros da UE, tanto o órgano de contratación como as empresas interesadas teñen a súa
disposición o depósito de certificados en liña e-Certis, en o cal consta: unha lista completa e
actualizada de os documentos e certificados que en cada Estado son susceptibles de ser utilizados
polas empresas interesadas como medio de proba do cumprimento de os requisitos previos de acceso a
unha licitación pública, así como unha lista dos Rexistros de licitadores ou doutro tipo e das bases de
datos que expiden estes certificados e documentos.
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ANEXO III bis. MODELO DE AVAL GARANTÍA DEFEMTWA [modelo a presentar polo
licitador proposto como adxudicatario].

A entidade (razón social da entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca), con CIF
, e con domicilio a efectos de notifícacións e requirimentos na (rúa/praza/avenida, código

postal, localidade), e no seu nome (nome e apelidos dos apoderados), con poderes suficientes
para abrígala neste acto, segundo resulta da verificación de suficiencia (bastanteo) de poderes que se
reseña na parte inferior deste documento,

AVALA a: (nome e apelidos ou razón social do avalado), con CIF/NIF , en concepto de
garantía definitiva en virtude do disposto polo artigo 107 da LCSP para responder das abrigas
seguintes: (detallar o obxecto do contrato), ante a Excma. Deputación provincial de Lugo, por
importe de: (en letra y en cifi-a).

A entidade avalista declara baixo a súa responsabilidade, que cumpre os requisitos previstos no artigo
56.2 do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas.

Este aval outórgase solidariamente respecto ao abrigado principal, con renuncia expresa ao beneficio
de excusión e con compromiso de pago ao primeiro requirimento da Excma. Deputación provincial de
Lugo, con suxeición aos termos previstos na lexislación de contratos do sector público, ñas súas
normas de desenrolo e na normativa reguladora da Caixa xeral de depósitos.

O presente aval estará en vigor ata que a Excma. Deputación provincial de Lugo ou quen no seu nome
sexa habilitado legalmente para esto autorice a súa cancelación ou devolución de acordó co
establecido na la Lei de contratos do sector público e lexislación complementaria.

(Lugar e data)
(razón social da entidade)
(firma dos apoderados)

Verificación de suficiencia (Bastanteo de poderes pola Asesoría Xurídica da C.X.D ou Avogacía
do Estado
Provincia Data Número ou códi o
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ANEXO IV: MODELO DE EXENCIÓN DE PAGAMENTO DO IAE. [modelo a presentar polo
licitador proposto como adxudicatario, se está exento do pagamento do IAE].

D/Da

En nome propio

Con domicilio a efectos de notificación en:

Rúa/Praza

Poboación

DNI

No

CP

[_] En representación
de

Con domicilio a efectos de notificación en:

Rúa/Praza

Poboación

Declaro baixo a miña responsabilidade:

CIF

No

CP

1. Que estou dado de alta/ a entidade mercantil á que represento está dada de alta na Axencia
Tributaria en/nos epígrafes/s , e está exenta do pago do LAE no exercicio , de
conformidade co artigo 82, apartado 1, letra c do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refiindido da Lei Reguladora das Facendas Locáis.

Todo o que manifestó baixo a miña responsabilidade para a adxudicación contratación da campaña
de publicidade institucional "Gente de Lugo/Xente de Lugo" para a promoción e diñisión das
iniciativas desenvoltas pola Deputación de Lugo en favor dos vecinos da provincia: A Deputación de
Lugo coas persoas, EXP0025 SE18-NSO, convocado pola Deputación provincial de Lugo

En , de de 2018

O CONTRATISTA

Asdo: D/Da
(Sinatura)
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ANEXO V: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE A VKENCIA DOS
DATOS QUE FIGURAN NO REXISTRO DE LICITADORES DA EXCMA. DEPUTACIÓN
PROVENCIAL DE LUGO [modelo a presentar polo licitador proposto como adxudicatario].

DNI
D/Da

Q En nome propio

Con domicilio a efectos de notificación en:

Rúa/Praza

Poboación

№

CP

Q En representación
de

Con domicilio a efectos de notificación en:

Rúa/Praza

Poboación

Declaro baixo a miña responsabilidade:

CIF

L___.

¡No

CP

1. Que me atopo inscrito no Rexistro de contratistas da Excma. Deputación provincial de Lugo/ que a
empresa que represento se atopa inscrita no Rexistro de contratistas da Excma. Deputación provincial
de Lugo co número
2. Que as condicións e circunstancias declaradas no momento da inscrición, e que servirán de base
para a mesma, non experimentaron variación algunha.

Todo o que manifestó baixo a miña responsabilidade para a adxudicación mediante procedemento
negociado da contratación da campaña de publicidade institucional "Gente de Lugo/Xente de Lugo"
para a promoción e difusión das iniciativas desenvoltas pola Deputación de Lugo en favor dos vecinos
da provincia: A Deputación de Lugo coas persoas, EXP0025 SE18-NSO convocado pola Deputación
provincial de Lugo

En , de de 2018

O CONTRATISTA

Asdo: D/Da
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ANEXO VI: MODELO DE AUTORIZACIÓN AO SERVIZO DE CONTRATACIÓN PARA A
SOLICITUDE DO CERTIFICADO RELATFVO AS OBMGAS TRIBUTARIAS COA
EXCMA. DEPUTACION PROVmCIAL DE LUGO. [modelo a presentar polo licitador
proposto como adxudicatario].

D/Da

En nome propio

Con domicilio a efectos de notificación en:

Rúa/Praza

Poboación

DNI

No

CP

de
En representación CIF

Con domicilio a efectos de notificación en:

Rúa/Praza

Poboación

№

CP

AUTORIZO ao Servizo de Contratación e Fomento para que solicite no meu nome ao Servizo de
Recadación certificación relativa as abrigas tributarias coa Excma. Deputación Provincial de Lugo,
para a adxudicación mediante procedemento negociado da contratación da campaña de publicidade
institucional "Gente de Lugo/Xente de Lugo" para a promoción e diñisión das iniciativas desenvoltas
pola Deputación de Lugo en favor dos vecinos da provincia: A Deputación de Lugo coas persoas,
EXP0025 SE18-NSO, convocado pola Deputación provincial de Lugo

En , de de 2018

O CONTRATISTA

Asdo: D/Da

(Sinatura)
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ANEXO VII : BASE 10.B DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DA EXCMA. DEPUTACION
PROVINCIAL DE LUGO

Cesión de créditos:

Ñas cesións de créditos que poidan efectuar acredores da corporación, seguiranse as normas e trámites
establecidos na lexislación vixente sobre contratos do Sector Público e en todo caso, teranse en conta

as seguintes normas:

1.-Requisitos necesarios para a efectívidade das cesións.

1. 1. Terán efectividade fi-onte á Deputación Provincial de Lugo ou os seus entes dependentes as
cesións de créditos efectuadas polos contratistas, que resultaran adxudicatarios de contratos celebrados
coa devandita Administración, cando se cumpran os seguintes requisitos:

a) A cesión haberá de ponerse en coñecemento da Deputación de Lugo ou os seus entes dependentes,
para o que deberá realizar notificación fidedigna da cesión conforme ó procedemento indicado máis
adiante.

b) Que o crédito obxecto de cesión non se atope xa en estado de "ordenación de pagos" ou en estado
de "aboado".

1.2. Non terán efecto fronte á Deputación de Lugo ou os seas entes dependentes, polo que non se
tomará razón das cesións de crédito relativas a:

a) Expropiacións forzosas.

b) Facturas emitidas por persoas físicas ou xurídicas respecto das cales exista anotación de embargo
xudicial ou administrativo, vixente na contabilidade, por importe superior ó crédito que se pretende
ceder.

Se é o caso de que o importe da orde de embargo sexa inferior ó crédito que se pretende ceder,
procederase á "toma de razón" da cesión so na parte do crédito que non fora obxecto de embargo,
unha vez practicados os descontos correspondentes ó momento do recoñecemento da abriga, segundo
o establecido nos pregos de condicións o na lexislación vixente.

c) Facturas incluidas en expedientes de recoñecemento de abrigas, nos que se formularan reparos
suspensivos polo órgano interventor, conforme ó artigo 216 do Texto refundido da lei reguladora das
facendas locáis aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

1.3. A cantidade a aboar ó cesionario poderá ser inferior ó importe certificado ou facturado cando no
momento do recoñecemento da abriga se practiquen os descontos correspondentes, conforme ó
establecido nos pregas de condicións ou na lexislación vixente. Sobre o dito descontó deixarase
constancia na toma de razón segundo o procedemento descrito no apartado relativo as "actuacións da
Administración".

2,-Obrigas do cedente e cesionario.

Para que a cesión de crédito se considere fidedignamente notificada á Deputación de Lugo ou os seus
entes dependentes, deberán seguir os seguintes trámites, os cales variarán segundo se trate de cesións
de créditos existentes ou de créditos futuros.
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2. 1. - Considérase que existe crédito cando o contratista realizara a prestación obxecto do contrato e
emitirá a factura correspondente, estando a mesma conformada polos servizos técnicos da Deputación
de Lugo ou dos seus entes dependentes.

O contratista deberá remitir as oficinas da Intervención xeral ou á Intervención dos seus entes

dependentes:

a) Comunicación da cesión do crédito, indicando o número da certificación ou fachira, importe da
mesma, data de emisión e concepto e identificación do cesionario (nome ou razón social e NIF), así
como os datos bancarios do mesmo necesarios para efectuarlle os pagos. Este trámite non será
necesario cando directamente se faga entrega dun exemplar da certificación ou factura na que conste a
cesión e aceptación do crédito coas sinaturas correspondentes e identificación dos asinantes, na
dirección anteriormente indicada.

b) Cando se lie comunicara a cesión de crédito conforme ó establecido no apartado anterior deberá
facerse entrega, con posterioridade, dun exemplar da certificación ou factura na que conste a cesión e
aceptación do crédito, coas sinaturas correspondentes e identificación dos asinantes. Cando o poder
para efectiar a cesión do crédito sexa mancomunado deberán constar as sinaturas e identifícacións de
tódolos apoderados.

c) Poderes bastanteados pola Asesoría xurídica que acrediten tanto o asinante cedente coma o asinante
cesionario para ceder créditos e aceptar cesións de créditos, respectivamente.

d) Fotocopia do DNI dos asmantes.

2.2. - Considéranse créditos futuros aqueles que se deriven de prestacións relativas a contratos
celebrados e perfeccionados entre o cedente e a Deputación de Lugo ou os seus entes dependentes,
sempre que no momento da cesión non se realizaran as prestacións obxecto de contratación, ou que
realizándose, non existirá factura ou certificación ou a mesma estivera pendente de conformar polos
servizos técnicos correspondentes.

O contratista deberá remitir as oficinas da Intervención xeral ou as Intervencións dos entes

dependentes:

a) Comunicación dos contratos que poderán dar lugar á cesión de créditos, indicando:

-Relación de contratos obxecto de cesión: A este respecto acompañarase copia dos contratos
formalizados ou, no seu defecto, deberanse identificar co número de expediente, importe da
adxudicación e denominación do mesmo.

-Se a cesión de créditos ftituros se realizara mediante contrato de factoring deberá aportarse copia do
mesmo, no que deberá constar, de maneira expresa, a relación de contratos celebrados entre a empresa
cedente e a Deputación de Lugo ou os seus entes dependentes que sexan obxecto do contrato de
factoring. En todo caso a identificación dos contratos deberá realizarse conforme o establecido no
apartado anterior.

No caso de que as facturas derivadas dos mencionados contratos, que sexan obxecto do factoring,
sexan anteriores á data deste, deberase emitir relación confonnada pola empresa de factoring e pola
empresa cedente indicando o número, importe, data de emisión e concepto das facturas factorizadas.
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En todo caso, non se admitirá factoring sen recurso.

-Identificación do cesionario (nome ou razón social e NIF), así como os seus datos bancarios.

b) Poderes bastanteados pola Asesoría xurídica que acrediten tanto ó asinante cedente coma ó asinante
cesionario para ceder créditos e aceptar cesións de créditos, respectivamente.

c) Fotocopia do DNI dos asinantes.

A Presentación da documentación referida neste apartado 2.2 non vinculará á Administración para a
toma de razón da cesión de créditos, a cal so se efectuará cando, unha vez realizadas as prestacións
obxecto dos contratos sinalados na comunicación, as certifícacións ou facturas conformadas polos
servizos provinciais conteñan indicación da cesión e aceptación do crédito, coas sinaturas
correspondentes e identificación dos asinantes, e o recoñecemento da abriga se encontré aprobado
polo órgano competente.

Cando o poder para efectuar a cesión de crédito sexa mancomunado deberán constar as sinaturas e
identificación de tódolos apoderados.

3. - Actuacións da Administración.

Unha vez aprobado o recoñecemento da abriga polo órgano competente, efectuarase a toma de razón
no corpo da factura ou certificación xustifícativa do crédito polos servizos correspondentes da
Intervención xeral ou da Intervención dos seus entes dependentes, e procederase ó abono a nome do
cesionario. Para iso verifícarase polos devanditos servizos que o crédito obxecto de cesión cumpre o
establecido nos apartados

1 "Requisitos necesarios para a efectividade das cesións" e 2 "Obrigas do cedente e cesionario na
cesión".

Cando no momento do recoñecemento da abriga se practiquen os descontos establecidos nos pregas de
condicións que rexen a conti-atación ou os esixidos pola lexislación vixente, o dito extremo peñerase
de manifestó na toma de razón.

Cando así sexa requirido polos interesados, facilitarase unha fotocopia da factura ou certificación na
que conste a toma de razón.

Se na data da comunicación fidedigna da cesión do dereito de crédito á Administración constara na
mesma a incoación dun procedemento de compensación das débedas do cedente coa Deputación e os
seus entes dependentes, quedará suspendida a toma de razón da cesión do crédito.

Se unha vez realizada a cesión e a preceptiva toma de razón, segundo o disposto nos apartados
anteriores, e antes de producirse o pago, se recibise orde de embargo expedida pola autoridade
xudicial ou administi-ativa, procederase da seguinte maneira:

Notifícarase ó cedente e ó cesionario a mencionada circunstancia para que no prazo de 10 días
manifesten o que no seu dereito conveña.

• Así mesmo trasladarase á autoridade que ordena o embargo a existencia da cesión para que tamén se
pronuncie ó respecto.
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•Se transcorrido o devandito prazo non se obtivera resposta ou xurdira calquera tipo de discrepancia, e
a menos que da autoridade que realiza o embargo se recibirá outra instrución, procederase, previa
comunicación os interesados, a realizar a consignación na Caixa xeral de depósitos provincial.
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