
 
 
 

 

ANUNCIO DE APERTURA DE PRAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
CONTRATO MENOR 

 
1. ENTIDADE ADXUDICADORA  
 

a. Organismo: Deputación Provincial de Lugo   
b. Dependencia que tramita o expediente: Rede Museística Provincial de Lugo  
c. Domicilio: Praza San Marcos, 8   
d. Localidade e Código Postal: Lugo 27001   
e. Teléfonos: 982 26 0 182 . Encarnación Lago González. Xerente da Rede  
f. Dirección de Internet do Perfil do Contratante:  http://www.deputacionlugo.org  

 

2. OBXECTO DO CONTRATO  
 

a. Tipo: Subminístroos 
b. Obxecto do contrato:  Realización e colocación de estores no Museo Provincial de Lugo. 
c. Descrición dos traballos: Realización e colocación de estores enrolables  screen con fibra 

de vidro, tubo de 43 mm, ignífugo e apertura 5% substituíndo e retirando os xa existentes. 
 

 3 unidades ancho 1,50/alto 2,54 aprox. 

 24 unidades ancho 1,12/alto 1,80 aprox. 

 1 unidades ancho 1,55/alto 2,49 aprox. 
 
3. ORZAMENTO MÁXIMO E PRAZO DE EXECUCIÓN. 
 

a.  Importe neto máximo: O prezo máximo para este contrato é de 3.500,00 euros; máis 
 735 euros en concepto de I.V.E. (21%) , ascendendo o importe total a 4.235,00 euros. 

 

b. Prazo de execución: A empresa adxudicataria comprométese a realizar os servizos 

establecidos nun prazo máximo 20 días laborables a partires da data de adxudicación. 

 

4. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN  

 
Para selección do contratista empregaranse como criterios de valoración o prezo ofertado  

 
1.-Prezo. Ata un máximo de 100 puntos. 
 

-A exposición da oferta axustarase, aos diferentes apartados do índice detallado a 

continuación: 

1.Descrición detallada dos servizos 

2.Equipo de traballo: a empresa licitadora deberá dispor de persoal necesario con 

suficiente cualificación para garantir o desenvolvemento do traballo obxecto do 

presente prego, así como, experiencia demostrable en traballos de idéntica natureza. 

3. A empresa comprométese a revisar as medidas (ancho e alto) antes de comezar a 

facer os traballos  e facer modificacións, no mesmo importe, se fora necesario. 

(supoñendo  diferenzas mínimas das medidas)   

4. Prezo 

 

NOTA: Establecerase, a través da páxina do Perfil do Contratante, un anexo coa 
data e hora para que as empresas interesadas visiten, in situ, os recintos onde se  ten 

previsto colocar os estores.  

 

http://www.deputacionlugo.org/


5. PRESENTACIÓN DE PROPOSTAS  
 
a. Contido da oferta: 

-Xunto coa proposta achegarase: 

1)- Solicitude de participación. 

2)-Declaracións responsables, debidamente cumprimentadas e asinadas polo responsable 

da empresa segundo os modelos que se adxuntan a este anuncio. 

3)- Último recibo do Imposto sobre Actividades Económicas ou o documento de alta 

neste, cando esta sexa recente e non xurda aínda a obriga 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 obrigado 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. 

4)- 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 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. 

5)-Documento de aceptación de forma de comunicación/notificación para que a Excma. 

Deputación provincial de Lugo poida facer as comunicacións mediante o seu envío a un nº. 

de fax ou dirección de correo electrónico. 

b. Prazo: Dez (10) días naturais contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no 

perfil do contratante para que as empresas que desexen participar no proceso presenten as 

súas ofertas, as cales deberán estar correctamente seladas e asinadas polo responsable da 

empresa. 

 

c. Lugar de presentación:  

a. Forma: Persoalmente, no rexistro da Deputación, ou ben mediante envío por 

mensaxeiría ou ben en calquera das dependencias administrativas recollidas no artigo 16.4 

da Lei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, dentro do prazo sinalado. No caso de envío por correo ou en 

calquera das dependencias recollidas no artigo 16.4 da Lei, o interesado deberá acreditar, co 

resgardo correspondente, a data de imposición do envío e comunicar no mesmo día ao 

órgano de contratación, por fax, télex ou telegrama, a remisión da proposición.  

a. Dependencia:  Rexistro da Excma. Deputación provincial de Lugo en horario de 

09:00 a 14:00 de luns a venres.  

c. Domicilio: San Marcos nº 8  

b. Localidade e código postal: Lugo 27001  

 

c. Fax: 982260186 

 

 
 
 
 
 



6. OUTRAS CONSIDERACIÓNS  

 
A PUBLICACIÓN DESTE ANUNCIO NON DETERMINA COMPROMISOS OU 

OBRIGAS CONTRACTUAIS OU ORZAMENTARIAS ALGUNHAS CON 

ANTERIORIDADE AO ACTO DE ADXUDICACIÓN.  
 
 

Lugo a 10 de agosto de 2017 

 

ASDO. O SECRETARIO XERAL, 

P.S. O SECRETARIO-INTERVENTOR 

 

 

Asdo.: Manuel Castiñeira Castiñeira 
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