CONCELLO DE LOBEIRA
Travesía Toural, núm. 4
32850 – LOBEIRA (Ourense)
Teléfono: 988.458.513 – Fax: 988.45.90.03
lobeira.lobeira@eidolocal.es
PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERÁ
O CONTRATO MENOR DE CONCESIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DA
"EXPLOTACIÓN DO BAR DA ÁREA RECREATIVA DO PANTALÁN DOS
CHAOS".
I.- DISPOSICIÓNS XERAIS.
CLÁUSULA PRIMERA: XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE E IDONEIDADE DO
CONTRATO.-

En cumprimento do establecido no artigo 28.1 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de
Contratos do Sector Público pola que se traspoñen 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 Lei de Contratos do Sector Público), a celebración do presente contrato
proxectado, xustifícase na necesidade de proporcionar aos veciños da localidade e visitantes,
do funcionamento do Bar da Área Recreativa do Pantalán dos Chaos.CLÁUSULA SEGUNDA: OBXECTO E TIPO DE CONTRATO.-

Constituirá o obxecto do contrato a explotación do servizo de Bar da Área Recreativa
do Pantalán dos Chaos, no Concello de Lobeira.De conformidade co artigo 131.3 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do
Sector Público, tratase dun contrato menor, podéndose adxudicar directamente a o
empresario con capacidade de obra e que conte coa habilitación profesional necesaria
para realizar a prestación, cumprindo coas normas establecidas no artigo 118, ao non exceder
o seu importe de 15.001,00 euros nin a súa duración inicial dun ano. Neste tipo de contratos,
conforme ao art. 118 da citada lei, a tramitación do expediente esixirá informe do órgano de
contratación motivando a necesidade do contrato. Así mesmo requirirase a aprobación do
gasto e a incorporación ao mesmo da factura correspondente. Non obstante, procédese á
súa convocatoria pública,

mediante adxudicación según os criterios que máis abaixo se

expresarán e rexerase polo disposto no presente Prego, cuia elaboración non é preceptiva
pero considerase conveniente a fin de concretar as condicións, dereitos e obrigacións.
Así mesmo o contrato definido ten a calificación de contrato administrativo de concesión
de servizos públicos tal e como establecen os artigos 15 e 284 da Lei 9/2017, de 8 de novembro,
de Contratos do Sector Público.
CLAUSULA TERCEIRA: ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.-

3.1.- O órgano de contratación, que actúa en nome da Administración Pública do
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Concello de Lobeira é A l c a l d í a , s e g ú n a disposición adicional 2ª de 9/2017 de 8 de
novembro de Lei de Contrato do Sector Publico.
3.2.- O mencionado órgano ten a facultade para adxudicar o correspondente contrato
e, en consecuencia, ostenta as prerrogativas de interpretalo, resolver as dúbidas que ofreza o
seu cumprimento, modificalo por razóns de interese público, acordar a súa resolución e
determinar os efectos
de esta, con suxeición á normativa aplicable. Os acordos que ao respecto dite, serán
executivos, sen prexuízo do dereito do contratista á súa impugnación ante a Xurisdición
competente.
CLÁUSULA CUARTA: RÉXIME XURÍDICO E XURISDICCIÓN.-

4.1.- A contratación a realizar cualifícase como menor de concesión de servizos,
conforme ao disposto nos artigos 15, 131 e 188 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de
Contratos do Sector Público e ten carácter administrativo e a súa preparación, adxudicación,
efectos e extinción rexerase polo establecido neste Prego e para canto non este previsto nel,
ambas partes quedan sometidas expresamente ao disposto a:


Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local –LRBRL.



Artigos 118 e 131.3 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector
Público pola que se traspoñen 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.



Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro polo que se aproba o Regulamento
Xeral da Lei de Contratos das Administracións - RGLCAP.



Real Decreto 817/2009, de 8 de maio polo que se desenrola parcialmente a
Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.



Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de
Bens das Entidades locais.



Regulamento de Servizos das Corporacións Locais.



Supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e,
no seu defecto, as normas de dereito privado.

4.2.- O orde Xurisdicional Contencioso Administrativo será, o competente para
resolver as controversias que xurdan entre as partes no presente contrato de conformidade e
co disposto no artigo 27.1 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.
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4.3.- Todos os prazos sinalados neste Prego, salvo que expresamente se diga outra
cousa, entenderanse referidos a días naturais. Non obstante, si os días sinalados para a
apertura dos sobres foran sábados, domingos ou días inhábiles neste Concello de Lobeira, a
reunión da Mesa aprazarase ao primeiro día hábil seguinte, sen variación da hora.
4.4.- Dada a natureza do contrato e aos efectos de garantir a participación dos
interesados e a transparencia da adxudicación realizarase convocatoria pública para a licitación
do servizo.
CLÁUSULA QUINTA: CAPACIDADE PARA CONTRATAR.-

Só poderán contratar co sector público as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou
estranxeiras que teñan plena capacidade de obrar, non estean incursas nalgunha prohibición
de contratar, nos casos en que así o esixa esta lei, se encontren clasificados. (Artigo 65 da LCSP).
CLÁUSULA SEXTA: CRITERIOS A TER EN CONTA NA ADXUDICACIÓN.-

A forma de adxudicación do contrato de servizo será a mellor relación calidadeprezo, que resulte da aplicación dos seguintes criterios:
A. Proposta económica (Máximo 3 puntos).- A oferta económica valorarase de
forma proporcional, asignando a maior puntuación (3 puntos) á maior oferta
económica, (Tendo en conta

que se excluirán e non participarán no

procedemento aquelas ofertas inferiores ao canon establecido polo Concello).
B. Por ter coñecemento da realidade social, económica e cultural do Municipio.
(Máximo 1 puntos).
C. Melloras na limpeza e mantemento das instalacións (locais e zonas verdes)
(Máximo 3 puntos).
D. Outras melloras que se ofrezan polos interesados, que supoñan unha mellora
permanente das instalacións onde se efectúa o servizo e que permanezan no
mesmo, tanto durante a súa prestación coma ao finalizar o contrato (Máximo 3
puntos).
CLÁUSULA SÉTIMA: TIPO DE LICITACIÓN (CANON).-

O tipo de licitación á alza que se fixa, en concepto de canon da concesión que deberá
abonar o adxudicatario, para a presente contratación é de 120 €/mes.O adxudicatario do contrato deberá satisfacer ao Concello en concepto de canon polo
servizo a cantidade mensual que se ofreza na súa proposta No caso de meses nos que o bar non
estea aberto o mes completo, este canon prorratearase según os días que estea aberta.
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Este canon debe de satisfacerse, nos primeiros 5 días de cada mes vencido, na c/c
que determine o Concello, oficina de ABANCA en Bande.
CLÁUSULA OITAVA: DURACION DO CONTRATO.-

Será de 11 meses a contar dende a firma do mesmo.-

II.- ADXUDICACION DO CONTRATO
CLÁUSULA NOVENA: MESA DE VALORACIÓN E APERTURA DE PROPOSTAS.-

A apertura dos sobres e a aplicación de criterios levaranse a cabo polo órgano de
contratación (Alcaldía), o día seguinte á finalización do prazo de presentación de
proposicións, levantándose acta correspondente polo Secretario.
Será automaticamente rexeitadas e polo tanto sen opción algunha a participar no
proceso de adxudicación, tódalas propostas nas que falte algún dos documentos esixidos.
A Alcaldía adxudicará o contrato á oferta que alcance a maior puntuación.
A Mesa de Valoración estará composta polas seguintes persoas:
PRESIDENTE :

- D. Antonio Iglesias Álvarez (Alcalde).-

VOCAIS:

- D. Santiago Mansilla Vazquez (Secretario do Concello).- Dona Mª del Rosario Dacal Rodríguez (Arquitecta Municipal).

SECRETARIA:

- Dona Mª Jesús Iglesias Álvarez (Funcionaria do Concello).-

CLÁUSULA DÉCIMA: SUBCONTRATACIÓN.-

No presente contrato non cabe a subcontratación.
CLÁUSULA DÉCIMOPRIMEIRA: CONDICIÓNS ESPECÍFICAS PARA PRESTACIÓN DO
SERVIZO.-

O Concello é o titular exclusivo e único do servizo.
O Concello entrégalle ao adxudicatario o dereito do uso dos bens e instalacións afectos
ao mesmo para a súa máis adecuada prestación, respondendo este do seu bo uso, e levará a cabo
as seguintes funcións e actividades:
11.1.- Manter en perfecto estado de limpeza e decoro, tódalas instalacións que se lle
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entregan para que efectúe a xestión do servizo.
11.2.- As conservacións dos bens, instalacións e equipamentos afectos ao servizo,
haberá de ser efectuada polo adxudicatario do mesmo e as levará a cabo de maneira perfecta.
11.3.- Tódolos gastos que xere a explotación do servizo, tales como electricidade, e
outros análogos,serán por conta do adxudicatario.
11.4.- Para a explotación do bar colocará en sitio visible a lista de prezos, sendo
aqueles similares aos do resto dos bares do Concello, quedando terminantemente prohibida a
venta de tabaco para todo o público así como a venta de alcohol a menores de 16 anos.
11.5.- O horario de apertura será o fixado pola normativa de aplicación os locais de
hostelería de igual categoría, podendo reducir, o Concello, o horario de peche por causas
motivadas por intereses xerais. Asemade, o bar debe estar aberto 6 días á semana, alomenos
durante 6/horas día, os meses de xullo e agosto, sendo o incumprimento dos contidos de esta
cláusula, causa de rescisión de concesión.
11.6.- A programación, desenvolvemento e forma de prestar o servizo de bar
corresponderalle ao adxudicatario do contrato nos termos que considere convenientes, baixo o
control e inspección do Concello e respectando sempre a normativa que resultase de aplicación.
11.7. O adxudicatario terá que estar dado de alta na Seguridade Social, no réxime
de traballadores autónomos, e así mesmo terá que cumprir todos os requisitos legais que fosen
necesarios para a prestación do servizo.
11.8 O desenvolvemento do servizo poderá ser inspeccionado en calquera momento
polo Concello, podendo este, ditar as medidas que estime pertinentes que serán de obrigado
cumprimento e seguimento para o adxudicatario.
CLAUSULA DECIMOSEGUNDA: PERCEPCIÓNS ECONÓMICAS DO
ADXUDICATARIO.-

O adxudicatario ten dereito a percibir para sí as cantidades que obteña da venda de
produtos que se expendan no bar da area recreativa, consistindo niso a súa retribución
económica.
CLÁUSULA DECIMOTERCEIRA: RISCO E VENTURA E REVISIÓN.-

O adxudicatario xestionará o servizo, o seu risco e ventura, non tendo dereito a
indemnización algunha polas avarías, perdas ou prexuízos que se lle poidan ocasionar
durante ou con motivo da prestación do servizo a que se refire o contrato, salvo casos de forza
maior.
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CLÁUSULA DECIMOCUARTA: CUMPRIMENTO DAS OBRIGAS FISCAIS, SOCIAIS E
LABORAIS.-

O adxudicatario está na obriga, baixo a súa específica, exclusiva e persoal
responsabilidade en tódalas ordes, de cumprir estritamente na prestación do servizo, as
disposicións legais vixentes en materia fiscal, laboral, Seguridade Social, seguridade e
hixiene no traballo e de prevención de riscos laborais, acreditándoo documentalmente se
procedese.
O Concello queda eximido completamente de calquera infracción que se puidera
cometer polo adxudicatario nestas materias, na explotación do servizo.
CLÁUSULA DECIMOQUINTA: PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS.-

Os licitadores presentarán as súas proposicións no Rexistro do Concello, de 9:00 a 14:00
horas, dentro do prazo de 10 días naturais.
No caso de coincidir o último día de presentación en sábado, domingo ou festivo, o
prazo finalizará o seguinte día hábil ao mesmo. Cando as proposicións se envíen por
correo, o licitador deberá xustificar a data de imposición do envío na oficina de correos e
anunciar ao órgano de contratación a data da remisión da oferta mediante e-mail a
lobeira.lobeira@eidolocal.es no mesmo día.
Sen a concorrencia de ambos requisitos non será admitida a proposición si é recibida
polo órgano de contratación con posterioridade á data de finalización do prazo de
presentación. Transcorridos, non obstante, os tres días hábiles seguintes á indicada data sen
haberse recibido a proposición, esta non será admitida en ningún caso.
Os sobres coas proposicións, debidamente pechados, cos seus contidos, deberán de estar
presentados á terminación dos prazos fixados nesta cláusula, nas oficinas do Concello que
dilixenciará a súa entrada con data e hora, se isto non figurase, non terá validez a proposta e será
desestimada.
Cada licitador non poderá presentar máis dunha proposición, xa sexa individual ou
en unión temporal con outros.
Os interesados poderán consultar e obter fotocopias do presente Prego, así como solicitar
cantas aclaracións consideren pertinentes, dende a publicación da convocatoria da licitación
ata o día en que finalice o prazo de presentación de proposicións, solicitándoo ao Concello,
en días e horas de oficina.
As persoas interesadas deberán presentar no Rexistro do Concello, nas datas que se
establezan, os seguintes documentos en sobres pechados, nos que deberán figurar os datos
do interesado (nome, dirección e teléfono) e sobre cuia solapa pechada deberá quedar
estampada a sinatura do solicitante e no que se fará constar a lenda:
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PROPOSICIÓN PARA TOMAR PARTE NO CONTRATO MENOR DE
CONCESIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DA "EXPLOTACION DO BAR
EXISTENTE N A Á R E A R E C R E A T I V A D O P A N T A L Á N D O S
CHAOS”.
Os sobres deben conter a seguinte documentación.
1.) Instancia para participar no procedemento aberto, mediante o seguinte modelo:
D./DÑA................, maior de idade, con D.N.I. núm.........., con domicilio a efectos de
notificacións en............, decatado da convocatoria en procedemento aberto para a adxudicación
do contrato da explotación do Bar da A r e a R e c r e a t i v a d o P a n t a l á n d o s C h a o s ,
desexa presentar a súa proposta para poder ser o adxudicatario/a do devandito contrato,
para elo se compromete satisfacer ao Concello de Lobeira, como canon da explotación, a
cantidade mensual de ….......... euros.
Presenta ademais os seguintes documentos, para ser tidos en conta nos criterios da
valoración para proceder á adxudicación. (Especificar, de selo caso).
En Lobeira, a...de.........2018.2.) Documento no que se ofertan outras melloras, de ser o caso.
CLÁUSULA DECIMOSEXTA: CUMPRIMENTO DO CONTRATO.-

O contrato deberá cumprirse de conformidade co establecido no presente Prego e
conforme aos criterios ou variantes propostas polo adxudicatario e aceptadas polo órgano de
contratación.
O concesionario deberá asumir a responsabilidade patrimonial que se derive dos danos e
prexuízos que o funcionamento do servizo puidera causar a persoas ou bens, e que sexa
imputable ao mesmo ou ao persoal que del dependa.
Nas súas relación co adxudicatario o Concello considerará como persoa representante e
domicilio deste á persoa física que subscriba a proposición, salvo que en documento fidedigno
designe a outra persoa ou outro domicilio.
Tódolos gastos de explotación, persoal, etc., serán por conta do adxudicatario. O persoal
que o contratista estime necesario contratar, estará baixo a súa única dependencia, sen relación
laboral algunha co Concello, rexéndose os seus dereitos e obrigacións pola vixente lexislación
laboral e de previsión, sendo as súas retribucións e as cargas sociais correspondentes, da
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exclusiva conta de dito concesionario que, a ditos efectos, ostentará a calidade de Empresa
Laboral.
Se durante a vixencia do contrato, o adxudicatario incumprira esta clase de obrigacións,
poderá procederse pola Administración Municipal a resolución do contrato, na forma
establecida pola lexislación vixente.
Todo o material e mobiliario que se entregue ao adxudicatario, será devolto polo
mesmo ao finalizar o prazo do contrato, no mesmo estado que o recibiu, sendo á súa conta os
gastos que se orixinen pola reparación de deterioros e desperfectos.
As instalación que se entreguen, mobiliario, enseres e demais efectos existentes nas
mesmas, serán entregadas ao adxudicatario o mesmo día en que se formalice o contrato,
facendo inventario de todo elo, no que se fará constar o seu estado de conservación, que asinará
en proba de conformidade.
O adxudicatario porá en servizo tódolos obxectos e elementos que reciba do Concello,
sen que lle sexa permitido instalar ou establecer outros distintos, como postos auxiliares,
aparatos, mesas de pasatempo, etc, salvo que solicite e obteña previamente a autorización do
Concello, o cal poderá concedela cando considere que con elo se
beneficia a explotación da actividade e teñan ademais as condicións de bens mobles para que
poidan ser retirados sen dificultade cando finalice o contrato.
O contratista non poderá sacar ningún dos bens e obxectos que se lle entreguen
por este Concello sen coñecemento e conformidade previa do propio Concello.
Sen permiso expreso do Concello non poderá o adxudicatario realizar ningunha clase de
obras, reparacións ou arranxo de instalacións arrendadas, debendo dar conta previamente de
calquera delas, para que a Alcaldía estude e resolva como corresponda a proposta ou
petición.
O adxudicatario non poderá celebrar actividades no recinto municipal de que se
trata sen a previa autorización do Concello.
O adxudicatario non poderá ceder nin traspasar os dereitos que nazan deste contrato,
sen a previa autorización deste Concello.
CLÁUSULA DECIMOSÉTIMA: RÉXIME DE INFRACCIÓNS E A SÚA SANCIÓN.-

O adxudicatario do contrato durante ou con motivo da xestión do servizo, pode
cometer infraccións que se clasifican en moi graves, graves e leves.
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Son infraccións moi graves:


A non prestación do servizo durante máis de dous días sen causa xustificada.



A cesión, subarrendo ou traspaso da explotación do servizo sen autorización do
Concello.






A desobediencia reiterada por mais de dúas veces ás ordes ou escritos relativos á
forma e réxime do servizo procedentes do Concello.
A comisión de a lo menos dúas faltas graves debidamente acreditada, aínda que non
foran sancionados.

Son infraccións graves:


Retraso reiterado no comezo e terminación do servizo.



A inobservancia das prescricións normativas establecidas ou o incumprimento das
ordes do Concello para evitar situacións molestas ou insalubres ós usuarios do
servizo.



Incumprimento reiterado en máis dunha ocasión dunha ou varias das regras a que
alude a cláusula segunda.



Trato incorrecto ós usuarios do servizo, denunciado, por escrito, a lo menos, dúas
veces.



A comisión de dúas ou máis faltas leves,

Son infraccións leves:


Todas aquelas non definidas como moi graves ou como graves que poidan afectar ó
normal desenvolvemento do servizo sen causar neste prexuízos ostensibles.



En calquera caso a comisión de infraccións por parte do adxudicatario debe ser
acreditada de xeito fidedigno e que non ofreza dúbidas e, previa a tramitación do
oportuno expediente a tal fin, o que poderá dar lugar a que se lle impoñan as
seguintes sancións:



As infraccións moi graves a multas entre 30,00 e 60,00 euros e, se se repiten, aínda
que só sexa unha vez, darán lugar ó rescate do servizo por parte da Administración
con resolución do contrato.



As infraccións graves a multas entre 15,00 e 30,00 euros.
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As infraccións leves a multa en ningún caso inferior a 6,00 euros.



O órgano competente para impoñer as sancións en cada caso procedentes, será
sempre a Alcaldía.

CLÁUSULA DECIMOITAVA: CAUSAS DA RESOLUCIÓN DO CONTRATO.-



As establecidas na Lei 9/2017, de 8 de novembro de Contratos do Sector Público.



Rescate do servizo pola administración.



A supresión do servizo por razóns de interese público.



A imposibilidade da explotación do servizo como consecuencia de acordos
adoptados pola administración con posterioridade ao contrato.

CLÁUSULA

DECIMONOVENA:

DEREITOS

E

OBRIGAS

RECÍPROCAS

DO

AXUDICATARIO E DO CONCELLO.-

Establécense os seguintes:
Dereitos do adxudicatario:


A empregar os bens e instalacións afectos ó servizo que resulten precisos
para o cumprimento do obxecto da explotación á que está obrigado.



A obter auxilio e protección da Administración para o normal desenvolvemento do
servizo.

Obrigas do adxudicatario:


Prestar o servizo obxecto do contrato nos termos establecidos nas cláusulas deste
Prego, poñendo en funcionamento as instalacións e equipamento necesario para
elo, e tendo que comezar a funcionar, como mínimo, o primeiro día de apertura
ao público do B a r , sendo pola súa conta os gastos que orixine en xeral o
funcionamento do servizo.



En particular terá que pagarse o consumo de enerxía eléctrica que se leve a cabo
dentro do local da explotación, para elo se procedeu polo Concello a instalar un
contador. O titular do servizo terá que aboar ao Concello a cantidade de 0,22
Euros por cada KW de consumo, e así mesmo, a maiores, terá que pagar
mensualmente, unha cota fixa de 3 euros, pola potencia dispoñible no Bar.

CONCELLO DE LOBEIRA
Travesía Toural, núm. 4
32850 – LOBEIRA (Ourense)
Teléfono: 988.458.513 – Fax: 988.45.90.03
lobeira.lobeira@eidolocal.es



Aboar nos prazos establecidos o canon estipulado en favor do Concello.



Dar conta ao Concello das incidencias que se produzan no servizo.



Responder ante terceiros dos danos que poidan producirse como consecuencia
do funcionamento do servizo obxecto do contrato, salvo que se trate de actos
realizados en cumprimento de ordes impostas polo titular do servizo.



Non enaxenar, nin gravar bens ou instalacións que deban reverter ao Concello.

Dereitos do Concello:


A ordenar as modificacións que por razóns de interese público considere
convenientes no servizo.



Inspeccionar e vixiar o debido cumprimento das obrigas derivadas do contrato e,
en xeral, a fiscalizar a xestión do adxudicatario polos medios que se
consideren oportunos, inspeccionando o servizo, instalación, e todo o relacionado
ca explotación do bar.

Obrigas do Concello:
Prestar ao adxudicatario o auxilio e colaboración que este solicite para unha mellor
prestación do servizo.

LOBEIRA, a 4 de xullo de 2018.O ALCALDE,

Asdo. Antonio Iglesias Álvarez.-

