
 

Proposta de alcaldía para a adxudicación por contrato menor das 
seguintes obras aprobadas por XGL 01/07/2016

Logo de ver as memorias técnicas redactadas polo enseñeiro técnico 
agrícola Marcos Vázquez Marey

1.- “Mellora e Acondionamento Tramo da Igrexa de Galegos dirección 
Asfarrapas”, cun orzamento de 12.395,04 € máis 2.602,95 € de IVE.

2.-  “Mellora no núcleo de Neira de Cabaleiros”,  cun orzamento de 
2.488,52 € máis 522,58 € de IVE.

3.- “Mellora do camiño a Fondo de Vila”, cun orzamento de 1924,24 € 
máis 404,08 € de IVE.

4.- “Mellora no camiño de Sta María de Lama” redactada por Marcos 
Vázquez  Marey,  enxeñeiro  técnico  agrícola,  cun  orzamento  de 
1.368,50 € máis 287,38 € de IVE.

 

Proponse  a  súa  adxudicación  como  contratos  menores,  de 
conformidade  co  disposto  na  vixente  lexislación  de  contratos  das 
administracións públicas. Non obstante, á vista do importe das obras, 
e do disposto na na normativa reguladora en materia de contratación 
pública solicitaranse ofertas ao respecto.  A adxudicación recaerá no 
licitador xustificadamente elixido polo  órgano de contratación,  tras 
efectuar consultas con empresas en orde á adxudicación das obras. 

AS EMPRESAS FORMULARÁN AS SÚAS PROPOSTAS PARA CADA UNHA 
DAS OBRAS CITADAS, PODENDO OFERTAR A UNHA SOA OU A TODAS 
ELAS  DE  UNHA  EN  UNHA,  TODA  VEZ  QUE  A  VALORACIÓN  E 
ADXUDICACIÓN DE CADA OBRA FARASE INDIVIDUALMENTE.

A figura do contrato menor está definida polas contías (cando se trate 
de contratos de obras 50.000 euros) que sinala o art. 138.3 do Real 
Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembre, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público que establece 
que  os  contratos  menores  poderán  adxudicarse  directamente  a 
calquera  empresario  con  capacidade  de  obrar  e  que  conte  con  a 
habilitación profesional necesaria para realizar a prestación.

Segundo prevé o art.111 TRLACSP

"1. Nos contratos menores definidos no artigo 138.3, a tramitación do  
expediente só esixirá  a aprobación do gasto e  a incorporación da  
factura correspondente, …

2.  No  contrato  menor  de  obras,  deberá  engadirse,  ademáis,  o  
presuposto  das  obras,  sen  prexuízo  de  que  deba  existir  o  
correspondente  proxecto  cando normas específicas  así  o  requiran.  
…." 
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No  proxecto  das  obras,  sinálase  como  como  valor  estimado  dos 
contratos os importes de 

1.- “Mellora e Acondionamento Tramo da Igrexa de Galegos dirección 
Asfarrapas”, cun orzamento de 12.395,04 € máis 2.602,95 € de IVE.

 

2.-  “Mellora no núcleo de Neira de Cabaleiros”,  cun orzamento de 
2.488,52 € máis 522,58 € de IVE.

 

3.- “Mellora do camiño a Fondo de Vila”, cun orzamento de 1924,24 € 
máis 404,08 € de IVE.

 

4.- “Mellora no camiño de Sta María de Lama” redactada por Marcos 
Vázquez  Marey,  enxeñeiro  técnico  agrícola,  cun  orzamento  de 
1.368,50 € máis 287,38 € de IVE.

 

Entenderase que os contratistas, ao formular as súas propostas, en 
relación co importe do imposto sobre o valor engadido, debe indicarse 
como partida independente, de conformidade co disposto no art. 87 
do  Real  Decreto  lex.  3/2011  e  modelo  de  oferta  económica  do 
presente prego

As  ofertas  presentadas  valoraranse obxectivamente  atendendo ós 
seguintes criterios de adxudicación:
 
-  Prezo:  ata  10  puntos;  As  ofertas  presentadas  valoraranse 
obxectivamente  atendendo  a  criterios  de  proporcionalidade 
matemática, é dicir, outórgaselle a maior puntuación á empresa que 
mellor oferta realice, e aos restantes en proporción a ésta, por regra 
matemática de tres.

-  Menor prazo de execución:  ata  5 puntos.  As  ofertas  presentadas 
valoraranse  obxectivamente  atendendo  a  criterios  de 
proporcionalidade inversa matemática, é dicir, outórgaselle a maior 
puntuación á empresa que menor prazo de execución ofreza, e aos 
restantes en proporción a ésta, por regla matemática de tres

- Prazo de garantía e conservación da obra: ata 5 puntos. As ofertas 
presentadas  valoraranse  obxectivamente  atendendo  a  criterios  de 
proporcionalidade  matemática,  é  dicir,  outórgaselle  a  maior 
puntuación á empresa que mellor prazo de garantía e conservación 
ofreza, e aos restantes en proporción a ésta, por regra matemática de 
tres.
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Na data na que se inicien os traballos, o contratista queda obrigado a 
colocar á súa costa os carteis e sinais relacionados coa obra, para 
salvagardar a seguridade do tráfico de vehiculos e persoas.

A dirección e inspección das obras correspóndelle ós servizos técnicos 
municipais, que ditarán as instrucións necesarias ao contratista para 
a normal e eficaz realización daqueles e sinalará o ritmo de execución 
conveniente, mediante as anotacións correspondentes. Non obstante, 
o Sr. Alcalde, poderá inspeccionar as obras cando o estime oportuno, 
ou  ben  encomendar  estas  funcións  a  técnicos  designados  polo 
concello.  

Polo exposto, proponse 

Solicitar  ofertas  económicas  a  Construcciones  Ayán,  SL;  Crescon 
2000,  SL;  Goretty  Loureiro  López,  Antonio  Fernández  López  con 
suxeición ás cláusulas que figuran como anexo I.

A Pobra de San Xiao (Láncara) 15 de xullo de 2016

O alcalde

Darío A. Piñeiro López

Documento asinado electronicamente á marxe
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