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•

Este documento describe as funcionalidades propostas pola Universidade da
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Móbil da Xestión Universitaria para o alumnado , POI e PAS das
Universidades que conforman o Sistema Universitario Galego.

Lexislación de referencia:
•

Real Decreto Lexislativo 3/2011 , de 14 de novembro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público
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Cláusulas administrativas xerais

1. Condicións Xerais
1.- Obxecto do contrato e necesidades
A.- Obxecto do contrato
1.1.- O obxecto desta contratación é a prestación do servizo que se cita no apartado
1.1 do Prego de Cláusulas Adm. Xerais e coas especificacións técnicas que se
describen no Anexo I (Prego de Prescricións Técnicas) .
1.2.- Cando o servizo a prestar admita variantes, no apartado 4 do Prego de
Cláusulas Adm. Xerais indicarase sobre que elementos e en que condicións se
autoriza a súa presentación nas ofertas.
1.3.- Polo que se refire ás bases técnicas do contrato, a cantos requisitos se esixan e
datos complementarios existan e se estimen de interese polo CIXUG, rexerá o
disposto no apartado 20 do Anexo ao Prego de Cláusulas Adm. Xerais.
1.4.- De acordo ca establecido no artigo 2 do Real Decreto 331/2003, do 14 de
marzo, polo que se derroga o Real Decreto 81/1996, do 26 de xaneiro, a
clasificación de produtos por actividades (CPA-2002) segundo o Regulamento
(CE) número 2~4/2002, do 19 de decembro de 2001, é a sinalada nos apartados
1.3 (Nomenclatura CPA) e 1.4 (Nomenclatura CPV) do Prego de Cláusulas Adm.
Xerais.
B.- Necesidades que satisfacer
1.5.- Indícanse no apartado 1.2 do Anexo ao Prego de Cláusulas Adm . Xerais.

2.- Definición do contrato
2.6.- Esta contratación de natureza administrativa tipifícase como contrato de servizos
conforme ao establecido no artigo 10 do Real Decreto Lexislativo 3/2011 , de 14
de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Ley de Contratos do
Sector Público (TRLCSP).
2.7.- De esixirse clasificación, indicarase no apartado 14 do Anexo ao Prego de
Cláusulas Adm. Xerais.

3.- Órgano de Contratación e Responsable do Contrato
A.- Órgano de Contratación
3.8.- Conforme ao establecido nos artígos 22 e 23 dos vixentes estatutos do CIXUG,
o presidente do Consorcio é o órgano de contratación e está facultado para
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subscribir, no seu nome e representación , os contratos en que interveña.
3.9.- A contratación que celebre o CIXUG estará sometida á lexislación de contratos
do sector público e deberase suxeitar aos procedementos de adxudicación nela
regulados. Segundo se establece no artigo 16 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.
3.10.- O presidente delega no xerente do CIXUG a tramitación, resolución e
subscrición dos contratos menores, tal e como se definen no artigo 138.3 do
Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei de contratos do sector público.
3.11.- O órgano de contratación ten a súa sede na Praza do Obradoiro s/n, Pazo de
San Xerome, 15705, Santiago de Compostela.

B.- Responsable do Contrato
3.12.- De preverse a figura de responsable do contrato ao que fai referencia o artigo 52
do TRLCSP indicarase no apartado 19 do Prego de Cláusulas Adm. Xerais,
asumindo a supervisión da súa execución e a adopción das decisións editado
das instrucciones necesarias ca fin de asegurar a correcta realización da
prestación pactada , dentro do ámbito de facultades que o órgano de
contratación lIe atribúan. Con carácter xeral, o responsable do contrato cumprirá
ademais coas funcións enunciadas nas cláusulas 14 e seguintes deste
documento.

4.- Procedemento de adxudicación, tramitación e lugar
A.- Procedemento
4.13.- A tramitación do presente concurso farase polo procedemento negociado, ao
abeiro do regulado nos artigos 169 e seguintes do Real Decreto Lexislativo
3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
Contratos do Sector Público.

B.- Tramitación
4.14.- A tramitación do expediente de contratación adoptará a forma indicada no
apartado 10 do Anexo ao Prego de Cláusulas Adm. Xerais.

5.- Prazo de execución e prórrogas
5.15.- O prazo de execución do contrato será o establecido no apartado 5 do Anexo ao
Prego de Cláusulas Adm. Xerais ou o que oferte o contratista , de resultar
inferior, iniciándose o seu cómputo ao día seguinte á sinatura do contrato.
5.16.- De establecerse neste apartado a posibilidade de prórroga do contrato por
mutuo acordo das partes, esta farase de acordo ca establecido no artigo 213.2
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do TRLCSP.

6.- Admisión de variantes e melloras
6.17.- Segundo se teña previsto expresamente no prego de cláusulas administrativas
particulares e no apartado 4 do Anexo ao Prego de Cláusulas Adm. Xerais
poderán tomarse en consideración as variantes ou melloras que ofrezcan as
empresas licitadoras.

7.- Garantía provisional
7.18.- En atención ás circunstancias concurrentes, dentro do apartado 20.5 do Anexo
ao Prego de Cláusulas Adm . Xerais determínase a esixencia ou non ás
empresas licitadoras de constitución dunha garantía provisional que responda
do mantemento das ofertas ata a adxudicación do Contrato segundo se
establece no artigo 104 do TRLCSP.
7.19.- Para a empresa licitadora que resulte adxudicataria, a garantía provisional
responderá tamén do cumprimento das obrigas que lIe impón o 2° paragrafo do
artigo 151.2 do TRLCSP.
7.20.- A garantía provisional poderase prestar en calquera das formas prevista no
artigo 96 do TRLCSP.
7.21.- O depósito da garantía provisional poderase prestar en calquera das formas
previstas no artigo 96 do TRLCSP.
7.22.- En caso de unións temporais de empresarios, a garantía provisional poderá
constituírse por unha ou por varias das empresas participantes na unión, sempre
que en conxunto se alcance a contía requirida polo órgano de contratación e
garanta solidariamente a todos os integrantes da unión temporal.
7.23.- A garantía provisional extinguirase automaticamente e será devolta ás empresas
licitadoras que non resulten a adxudicataria do contrato inmediatamente despois
da adxudicación do contrato. En todo caso, a garantía será retida á empresa
licitadora cuxa proposición sexa elixida para a aduxidicación ata que proceda á
constitución da garantía definitiva.
7.24.- A empresa adxudicataria poderá aplicar o importe da garantía provisional á
definitiva ou proceder á unha nova constitución desta última, en cuxo caso a
garantía provisional cancelarase simultaneamente á constitución da definitiva.
7.25.- A garantía provisional será incautada ás empresas
inxustificadamente a súa proposición antes da adxudicación.

que

retiren

8.- Garantía definitiva
8.26.- No caso en que así se especifique dentro do apartado 20.6 do Anexo ao Prego
de Cláusulas Adm. Xerais a empresa que resulte adxudicataria deberá constituír
a disposición do órgano de contratación do CIXUG unha garantía dun 5% do
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importe de adxudicación, excluído o IVE.
8.27.- A empresa adxudicataria está abrigada a constituír a dita garantía definitiva a
disposición do CIXUG acreditándose mediante documento orixinal no prazo de
quince días hábiles dende a publicación da resolución de adxudicación no perfil
de contratante.
8.28.- A garantía poderá prestarse en calquera das formas previstas no artigo 96 do
TRLCSP.
8.29.- Para a devolución ou aplicación da garantía provisional atenderase ao regulado
no artigo 103.5 do ROL 3/2011 .
8.30.- Cando, a consecuencia da modificación do contrato , este experimente variación
o valor, axustarase a garantía no prazo de quince días, contados dende a data
en que se autorice a modificación do contrato.
8.31.- Tamén no prazo de quince días hábiles contados dende a data na que se fagan
efectivas as penalidades ou indemnizacións o adxudicatario deberá repoñer ou
ampliar a garantía na contía que corresponda , e incorrerá, no caso contrario , en
causa de resolución .
8.32.- A garantía constituída , un ha vez liquidadas as eventuais responsabilidades con
cargo a estas, será devolta de oficio polo CIXUG no prazo dun mes.
8.33.- Non obstante, atendidas as circunstancias concorrentes no contrato, o órgano
de contratación poderá eximir ao adxudicatario da abriga de constituír garantía,
circunstancia que se reflectirá no apartado 20 do Anexo ao Prego de Cláusulas
Adm . Xerais e que se xustificará adecuadamente no expediente.

9.- Gastos contrato, orzamento base licitación, e distribución anualidades
A. - Gastos de Publicidade
9.34.- Os gastos de publicidade virán dados polo importe da publicación nos diarios
oficiais correspondentes e nos medios de difusión que considere axeitados o
Órgano de Contratación do CIXUG. O seu importe dependerá do número de
expedientes que se inclúan nestes anuncios e efectuarase a rateo entre os
adxudicatarios, sen que poida establecerse a priori a contía total. Non obstante a
previsión de custe de todos os anuncios en concepto de publicidade,
establécese nun máximo indicado no apartado 20.2 do Anexo ao Prego de
Cláusulas Adm. Xerais.
8.- Valor estimado e orzamento base de licitación
9.35.- O valor estimado do contrato é o establecido no apartado 2.1 do Anexo ao
Prego de Cláusulas Adm. Xerais.
9.36.- O orzamento máximo de licitación é o fixado no apartado 2.2 do Anexo ao Prego
de Cláusulas Adm . Xerais , valor que aparece desglosado ca seu IVE
correspondente nos apartados 2.3 e 2.4 do devandito anexo.
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C.- Sistema de determinación do prezo
9.37.- O prezo de contrato fíxase nun tanto alzado referido ás consultas sobre o prezo
de mercado para servizos similares e comprende a totalidade de gastos que
teña que afrontar o CIXUG para a realización do traballo obxecto de contratación
ata a súa recepción polo mesmo, incluso a parte correspondente aos seus
gastos xerais e beneficios, de conformidade co disposto no artigo 302 do
TRLCSP .

D.- Distribución en anualidades e lotes
9.38.- No caso de que a execución do contrato abranga máis de un exerclclo
orzamentario, establécese no apartado 2.5 do Anexo ao Prego de Cláusulas
Adm . Xerais a previsión do detalle do orzamento en anualidades.
9.39.- De se estableceren lotes, o número e orza mento máximo de contratación para
cada un deles fixarase no apartado 3 do Anexo ao Prego de Cláusulas Adm.
Xerais.
9.40.- A formulación da proposición económica terá carácter global, incluirá a
totalidade dos factores de valoración e impostos que se deriven do contrato a .
executar. En relación co imposto sobre o valor engadido (IVE), a oferta do
licitador comprende non só o prezo do servizo senón tamén o importe do
antedito imposto, que figurará como partida independente, de conformidade co
establecido no artigo 88 do TRLCSP.
I

E.- Crédito orzamentario

--------------

~

9.41.- O CIXUG conta con partida orzamentaria asignada ao proxecto a contratar,
habendo sido aprobado no Consello de Goberno do 08 de xullo de 2015,
segundo se especifica no apartado 9 do Anexo ao Prego de Cláusulas Adm.
Xerais.

11. Selección do Contratista
10.- Capacidade do Contratista e prohibición de contratar

r- - - -

-

--

A.- ICapacidade do Contratista
10.42.- Poderán presentar ofertas para a adxudicación do contrato as persoas naturais
ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, a título individual ou en agrupación ou
unión temporal, con plena capacidade de obrar, que desenvolvan un ha
actividade que teña relación directa co obxecto do contrato, segundo resulte dos
seus respectivos estatutos ou regras fundacionais e dispoñan dunha
organización con elementos persoais e materiais suficientes para a debida
execución do contrato , acrediten a súa solvencia económica e técnica como se
indica neste prego.
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10.43.- Para as unións temporais de empresarios rexerá o disposto no artigo 59 do
TRLCSP. A duración da unión temporal de empresarios coincidirá coa do
contrato ata a súa extinción.
10.44.- Cando para a realización dunha actividade sexa necesario dispor dunha
habilitación especial, segundo o indicado no apartado 20.4 do Anexo ao Prego
de Cláusulas Adm. Xerais, deberá acreditarse que o candidato ou o licitador está
en posesión desta.
B.- ,ProhibiCión de contratar
10.45.- Os licitadores non poderán estar incursos en ningunha das causas de
prohibición de contratar establecidas no artigo 60 do TRLCSP.
10.46.- Para acreditar tal circunstancia deberán achegar a correspondente declaración
responsable na que o empresario, o seu representante ou apoderado, de ser o
caso, deixe constancia deste requisito.
10.47.- Non poderán optar á adxudicación do contrato aquelas persoas naturais ou
xurídicas, que foran adxudicatarias dalgún contrato do CIXUG se este se
resolver por causa imputable ás mesmas. De presentarse algunha oferta incursa
neste suposto, será rexeitada automaticamente polo Órgano de Contratación.
11.- Presentación de Propostas
A.- IOocumentación a achegar
11.48.- Para tomar parte na contratación será preciso que o licitador achegue a
documentación que integra a oferta, dividida en TRES SOBRES sinalados coas
letras:
•

Sobre A: Documentación Administrativa

•

Sobre B: Documentación ponderable en función dun xuízo de valor

•

Sobre C: Documentación cuantificable de forma automática

11.49.- A documentación presentarase en sobres independentes. Os sobres
presentaranse pechados e lacrados, identificados no seu exterior co nome do
licitador, a denominación do obxecto do contrato e o nome e os apelidos da
persoa que asina a proposición e o carácter co que o fai.
11.50.- No interior de cada sobre farase constar en folla independente o seu contido,
enunciado numericamente, procurando, así mesmo, que o contido de cada
sobre estea debidamente paxinado.
11.51.- O licitador non poderá incluír no sobre A ningunha documentación ou referencia
relativa aos criterios para os que a súa valoración se efectúe coa documentación
que se debe recoller no sobre B ou no sobre C, quedando en caso contrario
excluído automáticamente da licitación.
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11.52.- O licitador non poderá incluír no sobre B ningunha documentación ou referencia
relativa aos criterios para os que a súa valoración se efectúe coa documentación
que se deba recoller no sobre C, quedando en caso contrario excluído
automáticamente da licitación
11.53.- A presentación de proposicións presume por parte da empresa a aceptación
incondicional das cláusulas deste prego e do de prescricións técnicas, e das
obrigas establecidas na regulamentación , acordos, convenios e demais normas
aplicables ao caso e a declaración responsable de que se reúnen todas e cada
unha das condicións esixidas para contratar coas administracións públicas.
11.54.- Unha vez presentada , a proposición non poderá ser retirada baixo ningún
concepto.
B.- Lugar e prazo de presentación das proposicións
11.55.- O lugar de presentación das proposicións será o Rexistro Xeral da Universidade
da Coruña , situado na Reitoría (A Maestranza, 15001 , A Coruña) , no Rexistro
Xeral da Universidade de Santiago de Compostela , situado na Reitoría (Colexio
de San Xerome. Praza do Obradoiro s/n Santiago de Compostela), no Rexistro
Xeral da Universidade de Vigo (Edificio Xerencia - Servizos Centrais, 36310,
Vigo), detallando claramente por fóra do sobre que inclúa os tres sobres nas
que se detalle a proposta da empresa licitadora ao CIXUG como destinatario e
ao nome completo do concurso referido .
11 .56.- Tamén poderán presentarse nas formas e lugares establecidos no artigo 38.4 da
Lei 30/1992 de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas
e do procedemento administrativo común.
11.57.- No caso de que se envíen as proposicións por correo, o empresario deberá
xustificar a data de imposición do envío na oficina de correos e anunciar ao
órgano de contratación no mesmo día, a remisión da oferta mediante telegrama
ou telefax (número 986.813.880). Sen a con correncia de ambos os requisitos
non será admitida a proposición se é recibida polo órgano de contratación con
posterioridade á data de remate do prazo sin alado no anuncio.
11.58.- Transcorridos, non obstante, dez días dende a data de remate do prazo de
presentación de ofertas sen terse recibido a documentación, esta non será
admitida.
11.59.- Rematado o prazo de admisión de proposicións, os rexistros citados expedirán
unha certificación das proposicións recibidas ou da ausencia de licitadores, no
seu caso, que, xunto cos sobres será remitida ao Órgano de Contratación.
11.60.- Nas unións temporais de empresarios, cada un dos empresarios que a integran
acreditará a súa personalidade e capacidade de obrar nos termos establecidos
no apartado seguinte.
C.- Contido dos Sobres
11.61.- Os distintos sobres a entregar, que estarán necesariamente identificados e
Prego de Cláusulas Administrativas
V. 2015-04

20/07/2015

7

10 de 78

e IXUG ____
I~

P_re_9_o_d_e_c_la_'U_S_u_la_S_a_d_m_i_ni_s_tr_a_ti_va_S_x_e-,-ra_i_S
Xestión Universitaria - Campus Móbi l

asinados con sinatura lexible, conterán os seguintes documentos:
11.61.1.- Documentación administrativa, "Sobre A"
11.61.1.1. Xerais
a). Incluiranse os documentos que se indican nesta cláusula, que deberán
presentarse mediante orixinais ou copias lexitimadas por notario ou
compulsadas polos rexistros xerais anteriormente mencionados, excepto o
documento que acredite a constitución da garantía provisional, que deberá ser
orixinal.
b). Declaración xurada segundo o modelo do Anexo III (Declaración responsable)
debidamente cuberta e asinada pola persoa representante da empresa
licitadora.
c). Copia compulsada das escrituras de constitución e aquelas outras que se
encontren en vigor na actualidade.
d). Copia compulsada do DNI da persoa representante.
e). Copia compulsada dos poderes de representación do asinante como persoa
autorizada para poder representar á empresa licitadora neste procedemento
de contratación.
f). Declaración xurada segundo o modelo do Anexo IV (Solicitude de participación)
debidamente cuberta e asinada pola persoa representante da empresa
licitadora.
g). Para os efectos de notificacións, introducirase en folla independente o número
de teléfono, o número de telefax e o enderezo de correo electrónico.
h). Será causa de rexeitamento automático da oferta presentada, a inclusión da
oferta que deba formar parte dos sobres B ou C no sobre de Documentación
Administrativa.
i). Os erros relativos á constitución da fianza provisional fóra do prazo de
presentación de proposicións, non serán reparables en ningún caso.

j). De ser o caso, estean ou non inscritos nun Rexistro de Contratistas, unha
declaración relativa á súa pertenza a un mesmo grupo de empresas,
entendendo por tal aquel que está conformado por empresas que se atopan
nos supostos previstos no artigo 42.1 do Código de Comercio.

k). Eximirase da obriga de presentar a documentación que non sexa específica do
contrato que se vai executar a aqueles licitadores cuxa documentación obre xa
en poder do CIXUG e manteña a súa vixencia. Neste caso o licitador deberá
indicar en que procedemento ou expediente presentou tales documentos.
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11.61.1.2. Licitadores inscritos no rexistro xeral de contratistas da Xunta de Galicia
a). Se o licitador está inscrito no Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade
Autónoma de Galicia, xunto cunha declaración responsable na que manifeste
que as circunstancias reflectidas non experimentaron variación, deberá
presentar a seguinte documentación:
a.1). O número de inscrición no citado Rexistro, para que a propio CIXUG
solicite o correspondente certificado.
a.2). Non obstante o CIXUG resérvase a facultade de solicitar este certificado
ao licitador, que estará obrigado a presenta lo no prazo de tres días
hábiles, contados a partir do seguinte ao da recepción da correspondente
notificación, sendo causa de exclusión a non presentación .
a.3). De ser o caso, resgardo acreditativo de ter constituída unha garantía
provisional segundo se establece no punto 1.7.a.4). Acreditación da solvencia económica e financeira e técnica segundo os
medios que se indican nos artigos 75 e 78 respectivamente do TRLCSP
agás que se esixa clasificación no apartado 14 do Prego de Cláusulas
Adm. Xerais ou se indique expresamente nos apartados 15 e 16
respectivamente do Anexo ao Prego de Cláusulas Adm. Xerais, o medio
concreto que deberá xustificala.
a.5). De tratarse dunha empresa estranxeira, declaración de someterse á
xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde para todas
as incidencias que de modo directo ou indirecto puideran xurdir do
contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que
puidese corresponder a cada licitante.
a.6). Se están inscritos no Rexistro de Licitadores e Empresas Clasificadas do
Estado ou no Rexistro dunha Comunidade Autónoma distinta da de Galicia
deberán achegar certificación do órgano encargado daquel e a
documentación sinalada nos puntos a.1), a.2), a.5) e a.7) do apartado
11.61.1.3 seguinte, así como unha declaración responsable na que
manifesten que as circunstancias reflectidas na dita certificación non
experimentaron variación.
11.61.1.3. Licitadores non inscritos nun rexistro de contratistas
a). Se o licitador non está inscrito en ningún dos rexistros citados deberá
presentar a seguinte documentación:
a.1). A que acredite a personalidade xurídica e capacidade de obrar dos
licitadores e, no seu caso, a súa representación, que de conformidade e co
disposto nos artigos 54 e seguintes do TRLCSP e nas disposicións
regulamentarias aplicables, acreditarase do seguinte modo:
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a.1.i) Os empresarios que fosen persoas xurídicas, mediante a escritura de
constitución e, no seu caso, de modificación, debidamente inscritas no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible á lexislación
mercantil que lIes sexa aplicable. Se non o fose, a acreditación da
capacidade de obrar realizarase mediante a escritura ou documento de
constitución , os estatutos ou acto fundacional nos que consten as
normas polas que se regula a súa actividade, debidamente inscritos, no
seu caso, no correspondente Rexistro Público, segundo o tipo de persoa
xurídica de que se trate.
a.1 .ii) Os empresarios non españois de estados membros da Comunidade
Europea ou asinantes do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo,
deberán acreditar a súa inscrición no rexistro procedente, de acordo coa
lexislación do estado onde estean establecidos ou mediante a
presentación dun certificado, nos termos previstos nas disposicións
regulamentarias aplicables.
a.1.iii) Os empresarios estranxeiros non comunitarios, deberán acreditar a súa
capacidade de obrar mediante un informe da Misión Diplomática
Permanente española no estado respectivo ou da oficina consular en
cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa. Así mesmo, de
conformidade co disposto no artigo 55 do TRLCSP, deberán xustificar, a
través dun documento expedido pola mencionada Misión Diplomática,
que o estado de procedencia da empresa estranxeira admite á súa vez a
participación de empresas españolas na súa contratación pública ; se
ben , nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindirase
deste informe sobre reciprocidade en relación coas empresas de estados
asinantes do Acordo sobre Contratación Pública da Organización
Mundial de Comercio .
a.1.iv) As empresas estranxeiras presentarán a documentación traducida de
forma oficial ao castelán ou ao galego.
a.2). Documentos acreditativos de identificación ou apodera mento:
a.2.i) Para os empresarios individuais será obrigatoria. a presentación da
fotocopia legalizada ou compulsada do seu Documento Nacional de
Identidade ou do que, no seu caso, o substitúa regulamentariamente.
a.2.ii) Os que comparezan ou asinen proposición s en nome doutro ou dunha
persoa xurídica , acreditarán a súa representación mediante poder para o
efecto , debidamente inscrito no Rexistro Mercantil. Achegarán unha
fotocopia legalizada ou compulsada do seu Documento Nacional de
Identidade ou do que, no seu caso, o substitúa regulamentariamente.
a.3). Salvo que se esixa clasificación, a solvencia económica e financeira do
licitador, que de conformidade co disposto no artigo 75 do TRLCSP se
acreditará mediante a presentación dunha declaración responsable do
representante da empresa , na que se indique o volume global de
negocios, e no seu caso, o volume de negocios no ámbito das actividades
correspondentes ao obxecto do contrato, referido como máximo aos tres
Prego de Cláusulas Administrativas
V. 20 15-04

20/07/2015

10

13 de 78

xu 1

~

________p_r_e_g_O_d_e__C_la_'U_S_U_I_a_s_a_d_m__in_i_st_r_a_ti_va__s_x_e_r~a_is_
Xestión Universitaria - Campus Móbil

últimos exercicios económicos en función da data de creación ou inicio das
actividades empresariais.
a.4). Agás que se esixa clasificación , a solvencia técnica do licitador
acreditarase por algún dos medios que se indican no artigo 78 do
TRLCSP, salvo que se esixa clasificación ou se indique expresamente no
apartado 16 do Anexo ao Prego de Cláusulas Adm . Xerais , o medio
concreto que deberá xustificala .
a.5). Declaración responsable do licitador de no estar incurso el ou , no seu
caso, a entidade á que representa nas prohibicións para contratar que se
expresan no artigo 60 do TRLCSP.
a.5.i) Así mesmo, esta declaración incluirá a manifestación de estar ao
corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social
impostas polas disposicións vixentes, sen prexuízo de que a xustificación
acreditativa de tal requisito deba presentarse antes da adxudicación
definitiva do contrato.
a.6). No suposto de concorrer en Unión Temporal de Empresarios, ademais da
documentación esixida nos apartados anteriores que acreditará cada unha
das persoas que concorran en UTE, deberán achegar un documento
privado de constitución temporal da UTE, sen que sexa necesaria a
formalización dela en escritura pública ata que se efectuase a
adxudicación do contratoao seu favor. O referido documento deberá
conter todas as esixencias e requisitos que se contemplan no artigo 48 da
Lei de contratos do sector público e nas disposicións regulamentarias
aplicables.
a.7). De ser o caso, resgardo acreditativo de ter constituída unha garantía
provisional segundo se establece no punto 1.7.a.8). Sometemento das empresas estranxeiras á xurisdición dos xulgados e
tribunais españois. As empresas estranxeiras que concorran á licitación
deberán presentar unha declaración na que expresen que se someten 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 ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese
corresponderlles.
a.8.i) Así mesmo, a Mesa de Contratación , previa comprobación da
documentación acreditativa da solvencia técnica e profesional
presentada polos licitadores, mediante acordo motivado, poderá excluír
da licitación aquelas empresas que non acrediten suficiente experiencia
para levar a cabo, coas debidas garantías, a execución do contrato.
11 .61.2.- Documentación ponderable en función dun xuízo de valor, "Sobre B"
a). O sobre B deberá conter a documentación técnica que se solicite no prego de
prescricións técnicas ou, no seu caso, no de cláusulas administrativas
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particulares, ademais da que será cualificada mediante un xuízo de valor de
acordo co que se establece no apartado 11.2 do Anexo ao Prego de Cláusulas
Adm. Xerais deste prego.
b). A referida documentación, no seu caso, será parte integrante do contrato e
obrigará ao contratista ao seu cumprimento.
e). No caso de que se estableza , axustará o seu contido e formalización ao
modelo de oferta técnica que se achegue co presente prego.
d). No seu caso, de acordo co previsto no artigo 150.2 do TRLCSP e no artigo 25
do Real decreto 817/2009 de 8 de maio, no apartado 11.3 do Anexo ao Prego
de Cláusulas Adm. Xerais indicarase o servizo técnico especializado ou a
composición do comité de expertos que cualificará esta documentación.
e). Será causa de rexeitamento automático da oferta presentada , a inclusión da
oferta que deba formar parte do sobre C no sobre B.
11.61.3.- Documentación cuantificable de forma automática, "Sobre C"
a). O "Sobre C" deberá conter a documentación que se deba cualificar de forma
automática mediante fórmulas ou similares seguindo o establecido no apartado
11.1 do Anexo ao Prego de Cláusulas Adm. Xerais, fundamentalmente, o
prazo de execución ou de duración e a oferta económica do licitador, que
deberá axustarse ao modelo establecido neste prego e que se achega como
Anexo V.
b). Os prezos ofertados indicaranse en euros. Estarán incluídos todos os custos
que sexa necesario realizar para a prestación do obxecto do contrato. En todo
caso indicarase como partida independente o IVE que deba soportar o CIXUG.
e). As ofertas que excedan do prezo máximo de licitación ou do prazo de entrega
fixado polo órgano de contratación ou sexan incorrectamente formuladas,
serán rexeitadas e os licitadores que as presenten excluídos automaticamente
da licitación.
d). Cada contratista presentará unha sQa oferta , sen prexuízo de que se admita ,
dentro dela a presentación de variantes, o que se indicará no apartado 4 do
Prego de Cláusulas Adm. Xerais. Así mesmo, o contratista non poderá
subscribir ningunha oferta en unión temporal con outros, se o fixo
individualmente ou figura noutra agrupación temporal. A infracción destas
normas dará lugar á non admisión de todas as ofertas por el subscritas.
e). Non se aceptarán aquelas ofertas que teñan omisións, erros ou borróns que
impidan coñecer claramente o que o órgano de contratación estime
fundamental para considerar a oferta.
D.- IApertura da documentación e das proposicións

11.62.- Para a apertura da documentación administrativa e das proposicións será
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necesaria a intervención da Mesa de Contratación prevista na cláusula 13.(Mesa de Contratación), deste prego.
11.63.- De cada sesión, o secretario da Mesa de Contratación redactará unha acta, na
que se recollerán as actuacións realizadas e o desenvolvemento da sesión . A
acta será asinada polos compoñentes presentes da Mesa.
11.64.- As propostas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas
do procedemento de adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non
poderán ser abertos.
11.64.1.- Sobre A
a). A Mesa de Contratación cualificará a documentación das empresas, para o
que abrirá os sobres de documentación administrativa ("Sobre A") presentados
polos licitadores e recibidos dentro do prazo , examinará os datos externos e o
seu contido, e deixará constancia do seu criterio respecto dos que deban ser
admitidos ou excluídos en virtude das cláusulas deste prego de condicións e
das normas legais de aplicación.
b). A omisión ou defecto formal dos documentos sinalados nesta cláusula poderá
dar lugar ao rexeitamento da oferta.
e). Non obstante, se o estima pertinente, a Mesa de Contratación poderá
conceder un prazo non superior a tres días hábiles, contados desde o día
seguinte ao da comunicación mediante telefax ou correo electrónico, para que
o licitador repare o erro cometido. De non presentar a documentación requirida
neste prazo, quedará automaticamente excluído. Este prazo non se concederá
cando se trate de omisións absolutas da documentación referida.
11.64.2.- Sobre B
a). A documentación das empresas que fosen admitidas á licitación por ter toda a
súa documentación presentada correctamente, abrirase o día e hora que se
sinalará no anuncio de licitación.
b). O comité de expertos ou o organismo técnico especializado, ou quen designe
o órgano de contratación, segundo proceda, disporá dun prazo máximo de
quince días naturais desde a apertura da documentación do sobre B para a
cualificación da documentación ponderable en función dun xuízo de valor.
e). Detalle do equipo humano suficiente para atender o proxecto (segundo
establece o artigo 64 do ROL 3/2011)
11.64.3.- Sobre

e

a). A apertura da documentación do "Sobre C" realizarase nun acto público que
terá lugar o día e hora que se sin ale no anuncio de licitación, que non poderá
superar o prazo dun mes desde a data de finalización do prazo de
presentación de ofertas.
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b). Lerase en voz alta o importe de cada proposición económica e os demais
criterios avaliables de forma automática.
e). De ser o caso , previamente a esta apertura , darase conta das cualificacións
outorgadas ás proposicións cualificadas relativas aos criterios ponderables en
función dun xuízo de valor.
d). Para a cualificación destas propostas disporase dun prazo máximo de 15 días
naturais desde a apertura do "Sobre C".

111. Actuacións previas á adxudicación
12.- Criterios de adxudicación
12.65.- Os criterios para la cualificación do expediente indicaranse no apartado 11 do
Anexo ao Prego de Cláusulas Adm. Xerais.
12.66.- Os licitadores deberán acreditar a situación das súas ofertas respecto de cada
criterio polos medios que para cada caso indique o órgano de contratación , para
os efectos de asignarlle a puntuación resultante.
12.67.- Se os criterios avaliables de forma automática supoñen unha porcentaxe inferior
ao 50% , para a valoración acudirase a un comité de expertos formado por un
mínimo de 3 membros ou a un organismo técnico especializado que se
especificará no apartado 11.3 do Anexo ao Prego de Cláusulas Adm . Xerais .
12.68.- Nos restantes casos, as ofertas serán cualificadas polo responsable do contrato ,
ou no seu caso, por quen determine o órgano de contratación.
12.69.- Os eventuais empates resolveranse en primeiro lugar a favor da mellor oferta
económica das incursas en igualdade de puntuación . De persistir o empate,
aplicaranse por orde de importancia en canto á maior ponderación asignada no
procede mento os criterios de valoración establecidos nel.
12.70.- En caso de empate, e tal e como establece a Disposición adicional cuarta do
RD-Lexislativo 3/2011 , utilizarase como criterio adicional aos previstos no
apartado 11 do Anexo ao Prego de Cláusulas Adm. Xerais a preferencia na
adxudicación do contrato para a proposición presentada por aquela empresa
pública ou privada que, no momento de acreditar a súa solvencia técncia , teña
na súa plantilla un número de traballadores con discapacidade superior ao 2%,
sempre que a dita proposición iguale nos seus termos á máis vantaxosa dende o
punto de vista dos criterios que sirva de base para a adxudicación. Igualmente,
poderá establecerse a preferencia na adxudicación do contrato, en igualdade de
condicións coas que sexan economicamente máis vantaxosas, para as
proposicións presentadas polas empresas de inserción reguladas na Lei
44/2007, de 13 de decembro, para a regulación do réxime das empresas de
inserción, que cumpran cos requirimentos establecidos na dta normativa para
tener esta consideración .

Prego de Cláusulas Administrativas
V. 2015-04

20/07/2015

14

17 de 78

IXU

1

~

________p_r_e_g_O_d_e__C_la_'u_s_U_I_a_s_a_d_m__in_i_st_r_a_ti_v_a_s_x_e_r_a_is_
Xestión Universitaria - Campus Móbi l

13.- Mesa de Contratación
13.71.- Conforme ao reflectido no artigo 24 dos vixentes estatutos do CIXUG, o órgano
de contratación estará asistido, para a adxudicación dos contratos non
delegados estipulados no artigo 23 dos referidos estatutos, dunha Mesa de
Contratación.
13.72.- A Mesa poderá estar asistida polo persoal técnico que se considere necesario
(artigos 25 e seguintes do RO 817/2009) ,· que informará sobre as cuestión s das
súas respectivas competencias, a requirimento de aquelas ou por propia
iniciativa, pero sen dereito de voto.
13.73.- Os membros da Mesa serán nomeados polo órgano de contratación de acordo
co establecido no artigo 320 do TRLCSP. Agás acordo do Consello de Goberno
expreso, serán membros da Mesa:
a). Presidencia: Presidente do Consorcio, ou persoa en quen delegue.
b). Interventor: Xefe do Servizo de Xestión Económica da UDC ou persoa en quen
delegue.
e). Asesor Xurídico : Secretario do Consorcio ou persoa en quen delegue.
d). Secretario: Xerente do Consorcio ou persoa en quen delegue.
e). Vogal: Director TIC da UDC ou persoa en quen delegue.
f ). Vogal: Director TIC da USC ou persoa en quen delegue.

g). Vogal : Director TIC da UVI ou persoa en quen delegue.
h). Vogal: Secretario Técnico do Consorcio.
13.74.- O presidente da Mesa poderá acordar a asistencia á mesma do persoal técnico
e/ou administrativo necesario para o desenvolvemento das súas funcións sen
que este teña carácter de membro.

14.- Ofertas desproporcionadas ou anormalmente baixas
14.75.- Se o único criterio a valorar de forma obxectiva é o prezo , rexerá o que se
determine reg ulamentariamente.
14.76.- Se existe más dun criterio de valoración , de non especificarse outro criterio no
apartado 11 do do Anexo ao Prego de Cláusulas Adm . Xerais considerarase
como desproporcionada ou anormalmente baixa toda proposición na que a
porcentaxe exceda en 10 unidades, polo menos, a media aritmética das
porcentaxes de baixa de todas as proposicións presentadas, sen prexuízo da
facultade do órgano de contratación de apreciar, tralos informes axeitados e a
audiencia dos interesados, como susceptibles de cumprimento normal as
respectivas proposicións.
Prego de Cláusulas Administrativas
V.2015-04

20/07/2015

15

18 de 78

IXUG I ~

____

P_re_9_o_d_e_c_la_'u_s_u_la_s_a_d_m_in_i_s_tr_a_tiv_a_s_x_e_ra_i_s
Xestión Universitaria - Campus Móbi l

14.77.- Neste caso, tal como establece o artigo 152.3 do Real Decreto Lexislativo
3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
Contratos do Sector Público, a Mesa de Contratación daralle audiencia aos
licitadores que presenten unha proposición que poida ser cualificada como
anormal ou desproporcionada de acordo coas condicións establecidas no artigo
152 puntos 1 e 2 do TRLCSP e propoñerá ao órgano de contratación , á vista do
resultado, a aceptación ou rexeitamento da oferta.

15.- Renuncia ou desistimento
15.78.- De renunciar ao contrato, por razóns de interese público, debidamente
xustificadas, antes da adxudicación provisional , compensaráselles aos
candidatos polos gastos en que incorresen, debidamente xustificados, ata un
máximo do vinte por cento do orzamento máximo de licitación .
15.79.- Cando se aprecie unha infracción non emendable das normas de preparación,
órgano de contratación, antes da adxudicación provisional, poderá desistir do
contrato, compensando os candidatos polos gastos en que incorresen,
debidamente xustificados, ata un máximo do vinte por cento do orza mento
máximo de licitación.

IV. Adxudicación dos contratos e formalización
16.- Formalización do contrato
A.- Adxudicación

16.80.- O órgano de contratación terá alternativamente a facultade de adxudicar o
contrato á proposición economicamente máis vantaxosa, mediante a aplicación
dos criterios establecidos no apartado 11 do Anexo ao Prego de Cláusulas Adm.
Xerais, ou declarar deserta a contratación, motivando en todo caso a súa
decisión.
16.81.- A adxudicación acordarase polo órgano de contratación en resolución motivada
que se lIes notificará aos candidatos e se publicará no perfil de contratante do
órgano de contratación e no diario oficial pertinente cando corresponda facelo en
función da contía .
16.82.- Se os interesados o solicitan , poderá facilitárselles a información dos motivos
polos que a súa proposición non foi aceptada ou de cales foron os motivos
determinantes da adxudicación ao licitador proposto. O prazo para responder
esta solicitude será de quince días.
16.83.- O prazo para a adxudicación será de dous meses, salvo que se indique outro no
apartado 20.8 do Anexo ao Prego de Cláusulas Adm. Xerais, que se contará
dende a apertura das proposicións. De non adxudicarse no antedito prazo, o
empresario ten dereito a retirar a súa proposición e a que se lIe devolva a
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garantía depositada.
B.- Formalización do contrato
16.84.- O adxudicatario deberá formalizar o contrato no prazo máximo de diez días
hábiles, que se contarán dende o día seguinte ao da recepción da notificación
definitiva.
16.85.- Cando por causa imputable ao contratista non se puidese formalizar o contrato
dentro do prazo indicado, o CIXUG poderá acordar a resolución deste, tras a
audiencia do interesado. Neste caso o CIXUG poderá, así mesmo, incautar a
garantía provisional que, de ser o caso, se constituíse.
16.86.- Se as causas da non formalización fosen imputables ao CIXUG, indemnizarase
ao contratista dos danos e prexuízos que a demora lIe puidese ocasionar, con
independencia de que poida solicitar a resolución do contrato ao abeiro da letra
e) do artigo 223 do TRLCSP.
16.87.- O contratista poderá solicitar que o contrato se formalice a escritura pública ,
correndo pola súa conta os correspondentes gastos.
16.88.- Conforme ao establecido no artigo 156 do TRLCSP, non poderá iniciarse a
execución do contrato sen a súa formalización previa, excepto nos casos
establecidos no artigo 113 do TRLCSP.
16.89.- Ademais do prego de cláusulas administrativas particulares e do prego de
prescricións técnicas, terán carácter contractual todos os documentos que
definan o obxecto do contrato. En consecuencia, os anteditos documentos
deberán ser asinados polo adxudicatario, como proba de conformidade, no acto
de formalización do contrato.

c.- IDocumentación a presentar polo adxudicatario
16.90.- Para proceder á formalización do contrato, o adxudicatario deberá presentar a
seguinte documentación:
a). A documentación xustificativa de acharse ao corrente no cumprimento das
súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, agás que estea inscrito nos
Rexistros indicados na cláusula 11 .61 .1.2 (Licitadores inscritos no rexistro
xeral de contratistas).
b). De ser requirido, documento acreditativo da constitución, á disposición do
órgano de contratación , da garantía definitiva segundo se establece no
apartado 1.8.- do presente prego de prescricións administrativas.
c). Documento acreditativo, de ser o caso , do pagamento dos gastos de
publicación do anuncio de contratación, agás que o CIXUG conceda outro
prazo maior, o que se lIe comunicará oportunamente.
d). De ser requirido, documento acreditativo da adscrición dos medios persoais
e/ou materiais especificados no apartado 18 do Anexo ao Prego de Cláusulas
Adm. Xerais para a realización do contrato conforme ao anexo VI
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(Compromiso de adscrición de medios persoais e materiais) anexo a este
prego.
e). Copia compulsada da escritura pública de constitución de Unión Temporal de
Empresas, debidamente inscrita no Rexistro correspondente, cando o
adxudicatario tivera tal condición.
f). Declaración responsable da efectiva disposición dos medios que se
comprometeran a dedicar ou adscribir á execución do contrato. Esta é unha
das obrigas esenciais do contrato.
16.91.- De non presentar a documentación sin alada en forma e prazo, a empresa que
resultara adxudicataria quedará excluída e o CIXUG poderá efectuar unha nova
adxudicación de conformidade co establecido no artigo 156 do TRLCSP, con
incautación da garantía depositada no caso de se esixir a súa constitución , de
acordo co establecido no artigo 103 do citado TRLCSP.

v. Execución

do contrato

17.- Execución, modificación e revisión de prezos no contrato
A.- Execución
17.92.- O contrato executarase a risco e ventura do contratista e será á custa súa a
indemnización polos danos que se lIe causen tanto ao CIXUG como a terceiros,
como consecuencia das operacións que requira a prestación do servizo, agás
cando tales prexuízos foran ocasionados como consecuencia inmediata e
directa dunha orde do CIXUG.
17.93.- O contratista está obrigado ao cumprimento de todas as disposicións vixentes
en relación coa actividade desenvolvida.
17.94.- O adxudicatario quedará obrigado ao cumprimento das disposicións en materia
laboral e de Seguridade Social e saúde laboral vixentes durante a execución do
contrato, así como a normativa de Prevención de Riscos Laborais.
17.95.- Co fin de asegurar o cumprimento das obrigas derivadas da execución do
contrato , o CIXUG poderá exercer a facultade de dirección e inspección , tras a
comunicación e identificación ante o contratista polos servizos técnicos propios
do CIXUG ou os expresamente concertados ao efecto. O CIXUG poderá ditar
cantas disposicións estime oportunas para o estrito cumprimento do convido.
17.96.- Cando o adxudicatario , ou persoas do dependentes, incorran en actos ou
omisións que comprometan ou perturben a boa marcha do obxecto do contrato ,
o órgano de contratación poderá esixirlle a adopción de medidas concretas para
conseguir ou restablecer a boa orde na execución do pactado.
17.97.- A empresa adxudicataria responderá das deterioracións e perdas que, a causa
da súa actuación, se poidan producir no mobiliario, material, instalacións ou
edificios; estará ao seu cargo o arranxo e satisfará as indemnizacións
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procedentes.
17.98.- Os elementos que constitúan o equipo técnico da empresa contratista poderán
ser examinados polas unidades técnico-facultativas designadas polo CIXUG ou
pola unidade administrativa responsable da inspección do servizo contratado ,
que poderá rexeitar calquera elemento que considere inadecuado para o servizo
a realizar, debendo, en tal caso , o contratista substituír os elementos
inadecuados nun prazo non superior a 72 horas.
17.99.- O descoñecemento do contrato en calquera dos seus termos, dos documentos
anexos que forman parte del, ou das instrucións, pregos ou normas de toda
índole que poidan ser de aplicación na execución do pactado, non eximirá o
contratista da obriga do seu cumprimento.
17.100.- O adxudicatario contará co persoal necesario para a execución do contrato . Este
persoal dependerá exclusivamente do adxudicatario, que terá todos os dereitos
e deberes inherentes a súa calidade de empregador respecto deles.
17.101.- En ningún caso o outorgamento do contrato suporá a existencia dunha relación
funcionarial ou laboral entre o CIXUG e o contratista.
17.102.- Á extinción do contrato non poderá producirse en ningún caso a consolidación
das persoas que realizan os traballos obxecto do contrato como persoal do
CIXUG.
17.103.- O licitador deberá comprometerse a dedicarlle á execución do contrato os
medios persoais e/ou materiais suficientes para realizalo segundo o especificado
no apartado 18 do Anexo ao Prego de Cláusulas Adm . Xerais, indicándoo na
súa proposición , compromiso que formará parte do contrato, atríbuíndolle o
carácter de obriga esencial aos efectos do artigo 223 letra f) do TRLCSP, e
establecendo as penalidades indicadas no apartado 13 do Anexo ao Prego de
Cláusulas Adm. Xerais, conforme o sinalado no artigo 212.1 do TRLCSP .
17.104.- No apartado 20.9 do Anexo ao Prego de Cláusulas Adm . Xerais poderán
incluírse outras obrigas contractuais a estes efectos, como por exemplo algunha
condición especial de execución á que fai referencia o artigo 118 do TRLCSP.
No caso de impoñerense penalidades especiais para o incumprimento destas
obrigacións, indicaranse no apartado 13 do Anexo ao Prego de Cláusulas Adm .
Xerais.
17.105.- De non indicarse outra cousa no apartado 20.10 do Anexo ao Prego de
Cláusulas Adm. Xerais, toda a documentación que resulte da realización do
obxecto do contrato, deberá entregarse en lingua galega ademais de en lingua
castelá.

B.- Cesión e subcontratación
I

17.106.- No caso de cesión do contrato, deberanse seguir as prescricións contidas no
artigo 226 do TRLCSP e deberá ser autorizada expresamente polo órgano de
contratación con carácter previo á cesión.
17.107.- Co obxecto de obter a previa autorización de cesión, o cedente deberá dirixir a
súa solicitude acompañada da acreditación da personalidade, capacidade e
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clasificación ou solvencia do cesionario proposto e do persoal que se
responsabilizará da execución do contrato cedido. Este persoal debe reunir
como mínimo as características que serviron de base para a adxudicación do
contrato .
17.108.- A contratación polo adxudicatario da realización parcial do contrato con terceiros
estará suxeita aos requisitos establecidos no artigo 227 do TRLCSP . O
pagamento a subcontratistas e subministradores deberá axustarse ao que
dispón o artigo 228 do TRLCSP.

C.- Modificación do contrato
17.109.- O órgano de contratación ostenta a prerrogativa de modificar os contratos por
razón s de interese público de acordo co que dispoñen os artigos 105, 106 e 107
do TRLCSP .
17.110.- De acordo co artigo 108 do TRLCSP, nos procedementos que se instrúan para a
adopción de acordos relativos á modificación do contrato deberá darse
audiencia ao contratista . Estes acordos serán adoptados previo informe do
servizo xurídico do CIXUG , excepto no caso en que a modificación non supere o
importe para a aplicación do procedemento negociado previsto no TRLCSP para
cada tipo de contrato, en que se procederá a realizar a modificación sen
necesidade de informe do servizo xurídico do CIXUG . En calquera caso,
procederase ao axuste da garantía definitiva.
17.111.- As modificacións do contrato deberán formalizarse de acordo co disposto no
artigo 156 do TRLCSP.

D.- Revisión de prezos
17.112.- A este contrato aplicaráselle o que dispoñen os artigos 89 a 94 do TRLCSP e o
que establecen os artigos concordantes do Regulamento Xeral da Lei de
Contratos das Administracións Públicas aprobado polo Real Decreto 1098/2001,
do 12 de outubro , polo que se aproba 01 Regulamento Xeral da Lei de Contratos
das Administracións Públicas (BOE de 26 de outubro) .
17 .113.- Cando a revisión non proceda de acordo coa resolución motivada que figure no
expediente de contratación, farase constar así no apartado 6 do Anexo ao Prego
de Cláusulas Adm. Xerais.
17.114.- No caso de existir posibilidade de prórroga segundo o especificado no apartado
5.2 do Anexo ao Prego de Cláusulas Adm. Xerais, a contía do contrato será
actualizada en función do índice ou fórmula que se establecerá no apartado 6 do
Anexo ao Prego de Cláusulas Adm . Xerais.
------------------------------~

E.- Recepción do obxecto do contrato
17.115.- A recepción realizarase de conformidade co que dispón o artigo 222 do
TRLCSP.

F.- t ago do prezo
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17.116.- Atendendo ao establecido no artigo 216 do TRLCSP , no apartado 21 do Prego
de Cláusulas Adm. Xerais determinarase a forma de abono do prezo pola
realización do contrato .
17.117.- En calquera caso, o CIXUG terá a obriga de aboar o prezo dentro dos 30 días
seguintes á data de expedición das certificacións ou actas de aprobación que
acrediten a realización parcial ou total , no caso de que se esixa un acto formal
de recepción no referido apartado 21 do Anexo ao Prego de Cláusulas Adm .
Xerais.
G.- Prazo de garantía da prestación contratada
17.118.- O prazo de garantía mínimo para os traballos obxecto do contrato será o
establecido no apartado 8 do Anexo ao Prego de Cláusulas Adm. Xerais, ou
aquel que oferte o licitador na súa proposta se fose superior a este, e
computarase a partir da data de subscrición do acta de recepción dos traballos,
sen prexuízo do disposto no artigo 235 e seguintes da TRLCSP cando sexan
proxectos de obras.

VI. Resolución do contrato e penalidades
18.- Resolución do contrato
A.- Resolución
18.119.- A resolución do contrato terá lugar nos supostos que se sinalan no artigo 223 do
TRLCSP , acordándose polo órgano de contratación , de oficio ou a instancia do
contratista, mediante procedemento no que se lIe garante a audiencia a este e
cos efectos previstos no artigo 224 do TRLCSP e 109 a 113 do RXLCAP.
B.- Ipenalidades
18.120.- O contratista está obrigado ao cumprimento do contrato nos termos previstos no
artigo 212.2 do TRLCSP dentro do prazo total fixado para a realización deste,
así como os prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva .
18.121.- Se a execución non se axustase ao previsto no contrato , o CIXUG poderá
rexeitar a prestación contratada , quedando exenta do pagamento do prezo ou
recuperando o prezo satisfeito, de ser o caso.
18.122.- Se o contratista incumprise calquera dos prazos anteditos, por causa a el
imputable, o CIXUG poderá optar pola resolución do contrato ou pola imposición
de penalidades económicas que terán a contía determinada no artigo 212 do
TRLCSP.
18.123.- Para o caso de incumprimento por defectos na facturación , as penalidades
establécense no apartado 13 do Anexo ao Prego de Cláusulas Adm. Xerais.
18.124.- O importe das penalidades farase efectivo conforme o que establece o artigo 99
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do RGLCAP.
18.125.- En calquera caso, a constitución en mora do contratista non requirirá intimación
previa por parte do CIXUG.
18.126.- Se o atraso fose producido por motivos non imputables ao contratista, rexerá o
disposto no artigo 213.2 do TRLCSP.

19.- Información confidencial facilitada ao contratista
19.127.- O adxudicatario está obrigado a gardar sixilo respecto dos datos ou
antecedentes aos que teña acceso que, non sendo públicos ou notorios, estean
relacionados co obxecto do contrato ou aos que teña acceso con ocasión da
execución do contrato.

VII. Réxime xurídico e recurso especial en materia de contratación
20.- Réxime xurídico
20.128.- O contrato rexerase polas cláusulas do prego de prescricións técnicas, polas
deste prego, e, no non establecido nelas, polo Real Decreto Lexislativo 3/2011,
de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do
Sector Público (TRLCSP), polo Real decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que
se desenvolve parcialmente a LCSP, polas demais normas que a desenvolvan e
polas disposición s de igual ou inferior rango que sexan de aplicación; e en canto
non se ato pe derrogado polo TRLCSP, polo Regulamento Xeral da Lei de
Contratos das Administracións Públicas, aprobado polo Real Decreto
1098/2001, do 12 de outubro, polos Estatutos do CIXUG aprobados polo
Decreto 20/2004, do 22 de xaneiro e pola Lei 30/1992 , do 26 de novembro, do
Réxime xurídica das administracións públicas e do procedemento administrativo
común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.
20.129.- Este contrato, no caso de financiarse con Fondos europeos, deberá someterse
ás disposicións do tratado da Unión Europea e aos actos fixados en virtude
deste e será coherente coas actividades políticas e prioridades comunitarias en
pro dun desenvolvemento sustentable e mellora do medio, deberá promover o
crecemento, a competitividade, o emprego e a inclusión social, así como a
igualdade entre homes e mulleres, de conformidade co disposto no
Regulamento (CE) nO 1083/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11
de xullo de 2006, polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo
de Cohesión.

21.- Recurso especial en materia de contratación
21.130.- Se o contrato está suxeito a regulación harmonizada, rexerá o previsto no artigo
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40 do TRLCSP para o recurso especial en materia de contratación.

VIII. Prerrogativas e xurisdición competente
22.- Prerrogativas
22.131.- O órgano de contratación do CIXUG posúe a prerrogativa de interpretar o
contrato obxecto deste prego e resolver as dúbidas que ofreza o seu
cumprimento. Igualmente, poderá modificalo por razóns de interese público,
acordar a súa resolución, e determinar os seus efectos, dentro dos límites e con
suxeición aos requisitos e efectos sinalados na vixente lexislación de contratos
das administracións públicas.
22.132.- Poderá así mesmo dirixirlle instrucións á empresa adxudicataria, sempre que
non supoñan modificacións das prestacións autorizadas, nin se opoñan ás
disposicións en vigor, ás cláusulas deste prego e do prego de prescricións
técnicas e demais documentos contractuais.
22.133.- As resolucións que dite o órgano de contratación do CIXUG, tras o informe da
Asesoría Xurídica, no eventual exercicio das anteditas prerrogativas, serán
inmediatamente executivas.

23.- Xurisdición competente
23.134.- As cuestións litixiosas xurdidas sobre a interpretación, modificación, resolución e
efectos do contrato administrativo serán resoltas polo Presidente do CIXUG; as
súas resolucións poñeranlle fin á vía administrativa, e contra elas poderase
interpoñer un recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contenciosoadministrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses de
conformidade cos artigos 46 e 8 da Lei 29/1998, do 13 de xullo , reguladora da
xurisdición contencioso-administrativa . Non obstante, os interesados poderán
interpor recurso potestativo de reposición no prazo de un mes ante o órgano que
o ditou. Neste caso, non se poderá interpor o recurso contencioso-administrativo
anteriormente indicado, mentres non recaia resolución expresa ou presunta do
recurso administrativo de reposición, ao abeiro dos artigos 116 e seguintes da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999,
do 13 de xaneiro.
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o

Presidente

do

Consorcio

para

o

Desenvolvemento de Aplicacións de Xestión Universitaria, en representación do
Consello de Goberno, acorda aprobar o presente prego de prescricións administrativas
particulares

Asinado : O Presidente do Consorcio
D. Salustian M to de la Iglesia

En Santiago de Compo ela, a 20 de xullo de 2015
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IX. Anexos
24.- Anexo I. Prego de Prescricións Técnicas

Anexo I
Prego de Prescricións Técnicas
Especificacións Técnicas
Condicións Técnicas
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V. 2015-04
Denominación:


Campus Móbil, Backend xenérico e aplicación de notificacións

Unidade Responsable:


Universidade da Coruña
o Resp. Coordinación: Víctor Carneiro
o Resp. Técnico: Antonio Ventura

Obxecto:


Este documento describe as funcionalidades propostas pola Universidade da
Coruña, como unidade responsable do proxecto, ao módulo de Notificacións
Móbil da Xestión Universitaria para o alumnado, PDI e PAS das
Universidades que conforman o Sistema Universitario Galego.

Lexislación de referencia:


Non aplica.

Backend xenérico e aplicación de notificacións
XU01-Ia/2015
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1 Introdución
Este documento recolle a proposta do SUG para as universidades do Sistema
Universitario Galego (SUG) a través do Consorcio para o desenvolvemento de
aplicacións para a Xestión Universitaria (CIXUG), para o desenvolvemento dun
backend xenérico de notificación e unha serie de aplicacións web e móbiles para
consultar e operar sobre as devanditas notificacións.

1.1 Obxectivo e alcance
O obxectivo principal do proxecto é proporcionar un mecanismo xenérico que
permita aos diferentes sistemas informáticos do SUG xerar notificacións e que estas
poidan ser entregadas aos usuarios do SUG (alumnos, PDI, PAS, etc) por diferentes
mecanismos como SMS, correo electrónico ou mediante unhas aplicacións específicas
para web e smartphones.
Este sistema debe ser administrable, configurable, modular, escalable e
tolerante a fallos. A primeira implementación do mesmo debe dar soporte ás
aplicacións do SUG que xa están a realizar notificacións, respectando os seus
mecanismos de notificación actuais de correo electrónico, SMS, etc.
O alcance do proxecto, explicado con detalle no corpo do seguinte documento
inclúe:
 Desenvolvemento e despregamento dun backend xenérico cos seus APIs
para permitir a configuración, publicación e consumo de notificacións.
 Desenvolvemento dunha web de administración.
 Desenvolvemento dunha web para usuarios.
 Desenvolvemento dunha app para usuarios con smartphone iOS.
 Desenvolvemento dunha app para usuarios con smartphone Android.
As aplicacións desenvolvidas terán branding do SUG e utilizarán a
infraestrutura xenérica do backend de notificación.
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2 Solución proposta
2.1 Contorna e arquitectura
2.1.1 Tecnoloxías Base
 Contorna de desenvolvemento
o Git para desenvolvemento local e repositorio de integración de código do
SUG (Git ou SVN).
 Backend
o Linguaxe JAVA.
o Xestor de colas
o APIs de publicación/consumo de notificacións seguindo a paradigma
REST e o formato de datos JSON.
 Frontend web
o Linguaxe JAVA, framework web baseado en tecnoloxías JAVA
o HTML5, CSS3 e JavaScript.
o Aplicacións web integradas co servidor de autenticación centralizada do
SUG (CAS).
 App iOS
o Linguaxe de programación Swift.
o OS soportados: iOS7 e superiores.
 App Android
o Linguaxe Java.
o OS soportados: KitKat (Versión 4.4) e superiores.
 Fontes de datos
o Base de datos específica para o backend: Oracle ou MySQL.
o LDAP do sistema de autenticación única do SUG.

2.2 Backend xenérico
A continuación defínense os conceptos craves do sistema e descríbense as
diferentes partes que compoñen o backend, tanto a nivel funcional como de
arquitectura. A Ilustración 1 ofrece unha visión global do sistema:
 Existirá un backend xenérico encargado de procesar as notificacións.
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 Este backend publicará diferentes APIs REST para que outros servizos
poidan enviar notificacións, para que unha aplicación de administración
poida dar de alta devanditos servizos e os seus permisos, e para que outras
aplicacións (web, móbiles, etc.) permitan aos usuarios visualizar as
notificacións e configurar cales e como as reciben.
 O backend adaptará unha serie de servizos externos que lle permitan
solicitar información de usuarios e utilizar mecanismos concretos de
notificación.
 Ademais das notificacións, o sistema contemplará opcións para obter outro
tipo de información dinámica ou estática como:
 Consulta do expediente académico
 Consulta do plano de estudos
 Consulta dos horarios de clase e titorías
 ...

Ilustración 1, Visión global del sistema
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2.2.1 Tipos de notificacións
Defínense tres tipos:
 Notificación
 Aviso
 Evento
As notificacións e avisos utilizaranse para mensaxes que deben ser enviados
instantaneamente ao usuario, como poden ser as calificacións dunha materia.
Semanticamente, un aviso é máis importante que unha notificación e utilizarase cando
se desexe algún tipo de feedback por parte do usuario (por exemplo, marcar como lida
nas aplicacións web/móbiles). Os eventos definirán unha data de inicio e utilizaranse
para notificar eventos de interese futuro como, por exemplo, un curso ou unhas
xornadas. Os eventos comezarán a notificarse no momento en que o backend
procéseos (sen ter en conta a data de inicio, que se usa só a título informativo.
Para todos os tipos de notificacións definirase un texto informativo (con opcións
básicas de formato) e, opcionalmente, unha URL onde obter máis información.
Poderanse definir textos informativos específicos para os diferentes servizos de
notificación para que as aplicacións que emitan notificacións poidan construír
mensaxes adecuadas aos límites do servizo (p.ex. limitacións de carácteres no caso
de SMS).
2.2.2 Mecanismos de notificación
Defínense inicialmente os seguintes mecanismos de notificación:
 Aplicación
o A notificación pódese ver a través dunha aplicación, xa sexa unha web ou
unha app para smartphone.
 Push
o O usuario recibe unha notificación no seu móbil, cando pulsa na
notificación ábrese a app móbil.
 E-mail
o A notificación envíase a través do correo electrónico.
 SMS
o A notificación envíase nun SMS.
Como se indicou no apartado anterior, os tipos de notificacións conterán un
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texto informativo xenérico que se adaptará automaticamente ao mecanismo de
notificación. A aplicación emisora poderá, no entanto, definir un texto específico para
un mecanismo. Por exemplo, o texto recortarase se se envía vía SMS para axustalo a
un límite de carácteres de maneira automática a menos que se defina un texto
específico por parte da aplicación cliente.
2.2.3 API de rexistro e configuración de servizos
API REST (JSON) que proporcionará operacións para dar de alta servizos no
sistema así como configuralos.
Para cada servizo indicarase que notificacións, e de que tipo, pode utilizar, e
para cada unha delas, que mecanismos de notificación poderá usar e cales usará por
defecto (se o usuario que recibe as notificacións non configurou as súas preferencias).
Unha vez que un servizo sexa rexistrado xeraranse unhas credenciais (tokens)
que o servizo terá que utilizar para autenticarse á hora de utilizar o API de publicación.
2.2.4 API de publicación
Os diferentes servizos rexistrados no sistema utilizarán este API REST (JSON)
para publicar notificacións. Para iso deberán rexistrarse previamente co API de rexistro
e utilizar as credenciais adecuades.
O API permitirá as seguintes operacións:
 Enviar unha notificación a un usuario concreto
o Enviar unha notificación a un grupo de usuarios
o Enviar un aviso a un usuario concreto
o Enviar un aviso a un grupo de usuarios
o Crear un evento para un usuario concreto
o Crear un evento para un grupo de usuarios
O tipo de notificación que se queira publicar debe estar rexistrado no sistema
previamente. A identidade do usuario así como os usuarios que corresponden a
grupos extraeranse dun servizo xenérico de usuarios e grupos.
Con este API os servizos poderían realizar operacións como:
 Avisa CALIFICACION(“8 en EDI... ”) a “juan nadie”
 Notifica ACTAS(“apertura de Redes... ”) a “juand .nadie”
 Crea evento MATRICULACION(“1er prazo de matrícula... ”, 01/09/2015)
para o grupo “alumnado”.
 Crea evento CONSELLO_DE_FACULTADE(“Febrero... ”, 10/02/2015) para
o grupo “pdi_facultade_ff”.
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2.2.5 API de consumo e configuración
As aplicacións web e as apps móbiles necesitan un API REST (JSON) para
consumir notificacións ou eventos, e para configurar as notificacións que o usuario
desexa recibir.
O API proporcionará as seguintes operacións:
 Listaxe de avisos (con algún mecanismo de paxinado)
 Detalle de aviso
 Listaxe de notificacións (con algún mecanismo de paxinado)
 Detalle de notificación
 Listaxe de eventos (nun rango de datas)
 Detalle de evento
 Listaxe de notificacións posibles e configuración para o usuario
 Activación de tipo de notificación
 Desactivación de tipo de notificación
 Asociar un dispositivo móbil a un identificador de usuario
2.2.6 Servizo de usuarios e grupos
Permitirá obter de forma xenérica información acerca de usuarios e grupos. A
implementación concreta dependerá da implantación. As operacións deste servizo
son:
 Obter información de contacto dun usuario asociada a un identificador de
usuario.
 Obter información de contacto de todos os usuarios pertencentes a un grupo
asociado a un identificador de grupo.
2.2.7 Servizo de SMS
Permitirá enviar de forma xenérica un SMS a un teléfono móbil. A
implementación concreta dependerá da implantación.
2.2.8 Servizo de correo
Permitirá enviar de forma xenérica un correo a unha dirección de correo en
formato texto e/ou formato HTML.
2.2.9 Servizo de notificacións PUSH
Permitirá enviar unha notificación a un dispositivo móbil.
2.2.10

Arquitectura do core do backend

A continuación coméntase a arquitectura do backend xenérico (Ilustración 2).
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a) Base de datos e modelo
Modelo de datos con BD propia que almacenará as notificacións publicadas
polo sistema e a configuración dos diferentes servizos rexistrados así como as
preferencias de notificación dos diferentes usuarios do sistema.
b) API RESTs
APIs REST JSON protexidas vía https para:

Ilustración 2, Arquitectura do core

 Rexistro e configuración de servizos no core. Utilizará un mecanismo de
autenticación mediante intercambio de tokens de sesión de usuario.
 Consultar notificacións/avisos/eventos e configurar preferencias dun usuario.
Utilizará un mecanismo de autenticación mediante intercambio de tokens de
sesión de usuario.
 Publicar notificacións/avisos/eventos para usuarios ou grupos. Utilizará un
mecanismo de autenticación mediante tokens de servizo.
Todas as APIs utilizarán estratexias de versionado e de autenticación por token
usando cabeceiras HTTP. Así mesmo, cando sexa conveniente por rendemento se
implementarán caches intermedias para evitar o acceso á BD (por exemplo, cache de
credenciais e configuración de servizos no API de publicación).
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c) Servizo de usuarios
Servizo de directorio que permite obter información de usuarios e grupos.
Utilizará un adaptador configurable e enchufable para consumir a información dalgún
servizo externo (base de datos, LDPA, ActiveDirectory, etc).
d) Cola e sistema de dispatching
As peticións recibidas a través do API de publicación serán encoladas nunha
cola específica para que un ou máis procesos de dispatching procésenas: en función
da configuración do servizo e das preferencias de usuario (obtidas do servizo de
usuarios) as peticións serán traducidas e reencoladas en colas específicas para cada
mecanismo de notificación.
e) Colas e mecanismos de notificación
Cada mecanismo de notificación disporá dunha cola propia, que irá
consumindo. Os mecanismos de notificación utilizarán diferentes adaptadores
(configurables e enchufables) para acceder ao servizo final de notificación (por
exemplo, un servidor SMTP de correo ou un gateway SMS).
f) Exemplo de fluxo dentro do backend
Con esta arquitectura, unha invocación como:
 “Crea evento MATRICULACION (“1er prazo de matrícula... “, 01/09/2015)
para o grupo alumnado” desencadearía o seguinte proceso no sistema:
o Recíbese a mensaxe dende un servizo externo.
o Chega a petición dende un servizo do SUG.
o Confírmase que o token do servizo é correcto.
o Compróbase

a

configuración

do

servizo

e

búscase

o

tipo

MATRICULACION.
o Encolase a petición na cola de dispatching e envíase un ACK ao servizo.
 Asincronamente:
o O dispatcher colle a petición da cola e en función da configuración da
notificación (neste caso, por exemplo vía correo electrónico), e a
información de usuarios asociada ao grupo “alumno”, engade á cola do
mecanismo de correo unha petición por usuario do grupo.
o O procesador da cola de correo vai consumindo as peticións e enviando
un correo a cada usuario.
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g) Vantaxes da arquitectura
Esta arquitectura proporciona, entre outras ventaxas:
 Escalabilidade e tolerancia a fallos
o Todos os compoñentes do sistema son replicables e distribuíbles.
 O tempo de resposta do API de publicación é constante e baixo grazas ao
procesado asíncrono das notificacións. Os pescozos de botella do sistema
asíncrono poderían ser:
o A BD: con políticas de caché adecuadas e no futuro algún mecanismo de
“clustering”/”sharding” podería liquidarse.
o Os servizos finais de notificación: SMTP de correo e gateway de SMS.
Pode ser necesario implementar mecanismos de “throttling”. Nun sistema
baseado en colas o “throttling” vén de serie e só é necesario configurar a
frecuencia coa que se procesan os traballos encolados.
 Soporte para reintentos.
o En caso de fallo dos mecanismos de notificación poden impleamentarse
de maneira transparente mecanismo de reintento.
 Implantación progresiva
o O sistema é modular e unha vez montado o core do sistema é posible ir
incorporando mecanismos de notificación progresivamente. Así mesmo,
pódese pospor a implantación das aplicacións web de usuario ou as apps
móbiles xa que son elementos satélite do sistema.
2.2.11

Outras consultas

 Ademais das notificacións, o sistema contemplará opcións para obter, a lo
menos, a seguinte información:
 Consulta do expediente académico previo control de acceso
 Consulta do plano de estudos
 Presentación dos distintos centros, servizos e órganos da universidade, así
como datos de contacto.
 Visualización de información sobre transportes públicos para poder chegar
aos diversos campus
 Mapas de localización de POIs de cada universidade
 Acceso ao directorio telefónico e de contactos dos distintos campus
 Consulta dos horarios de clase e titorías
 Consulta de reserva de espazos
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A aplicación deberá poder establecer idioma, activar e desactivar notificacions
e avisos así como recordar os datos de acceso de usuario.

2.3 Implantación do backend na SUG
Para implantar o sistema é necesario desenvolver os adaptadores apropiados
tanto para consumir información de usuarios e grupos como para utilizar mecanismos
específicos de notificación, e desenvolver as aplicacións web/móbiles para consumir
eventos e configurar o sistema.
Inicialmente só será necesario dar soporte aos casos de uso de notificación
presentes actualmente na SUG: notificacións vía correo electrónico e SMS.
2.3.1 Adaptadores
Desenvolveranse os seguintes adaptadores:
a) Adaptador de usuarios e grupos:
Permitirá obter información dos usuarios (correo, teléfono móbil, etc.) mediante
un identificador único. Así mesmo permitirá obter información agregada de todos os
usuarios pertencentes a un grupo. Utilizarase o LDAP de Federico ou calquera outro
utilizado no SUG como fonte de datos, usando o ide único de usuario. Utilizarase
como identificador de grupo calquera rol presente en xestor de identidade.
b) Adaptador do servizo de correo
Permitirá enviar un correo (indicando destinatario, asunto, corpo de texto e
corpo HTML) usando o SMTP do SUG.
c) Adaptador do servizo de SMS
Permitirá enviar un SMS (indicando destinatario e contido) usando o servizo
web de envío de SMSs utilizado actualmente polo sistema de notificación de
cualificacións.
2.3.2 Aplicación web de administración
Esta plataforma (Ilustración 3) permitirá a un administrador do sistema definir
novas aplicacións ou servizos emisores de notificacións. Ao dar de alta cada
aplicación/servizo xeraranse unhas credenciais de autenticación necesarias para que
se poidan utilizar o API de notificacións do backend. Cada aplicación/servizo poderá
definir un conxunto de tipos de avisos, notificacións ou eventos. Para cada tipo
fixarase que mecanismos de notificación pode elixir o usuario para recibir as
notificacións e cales se usan por defecto se o usuario non estableceu a súa propia
configuración. Esta aplicación utilizará o API REST de administración.
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Tanto a autenticación como a autorización da interface estarán integradas co
CAS do SUG, e manterase o look & feel e branding do resto de aplicacións de cada
universidade.

Ilustración 3, Interface de administración

2.3.3 Aplicación web de usuarios
Esta aplicación (ver Ilustración 4 e Ilustración 5) permitirá aos usuarios:
 Navegar por unha lista de avisos relevantes para o usuario e marcalos como
lidos/non lidos.
 Navegar por unha lista de notificacións relevantes para o usuario.
 Visualizar nun calendario unha lista de eventos relevantes para o usuario.
 Ver o detalle dun aviso/notificación/evento.
 Configurar que avisos, notificacións e eventos son notificados ao usuario e
como (é dicir, mediante que mecanismos).
 Acceder á información indicada no apartado 2.2.11.
Tanto a autenticación como a autorización da aplicación web estarán
integradas co CAS do SUG, e manterase o look & feel e branding do resto de
aplicacións do SUG.
Esta aplicación utilizará o API REST de consumo e configuración.
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Ilustración 4, Interface do usuario

2.4 Apps móbiles
Desenvolveranse dúas aplicacións xemelgas para plataformas iOS e Android.
Ambas as aplicacións terán a mesma funcionalidade pero os seus interfaces de
usuario adaptaranse ás guías de estilos de cada plataforma. Non se desenvolverán
compoñentes especiais para a aplicación que modifiquen o look and feel nativo: o
branding visual das aplicacións limitarase ao uso dos logotipos e cores corporativas
segundo a guía de identidade visual do SUG.
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Ilustración 5, Interface de configuración do usuario

As aplicacións permitirán aos usuarios (Ilustración 6):
 Vincular o dispositivo móbil á súa conta de usuario do xestor de identidade:
o usuario se autenticará utilizando as súas credenciais únicas.
 Navegar por unha lista de avisos relevantes para o usuario e marcalas como
lidas/non lidas.
 Navegar por unha lista de notificacións relevantes para o usuario.
 Visualizar nun calendario unha lista de eventos relevantes para o usuario.
 Ver o detalle dun aviso/notificación/evento.
 Configurar que avisos, notificacións e eventos son notificados ao usuario e
como (de modo análogo a como se fai na interface web).
 Configurar de maneira rápida como se recibe unha notificación na app
dende a vista de detalle (“Non ver máis este tipo de notificación”).
 Acceder á información indicada no apartado 2.2.11.
Ambas as aplicacións utilizarán o API REST de consumo e configuración.
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Ilustración 6, Apps móbil
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20/07/2015
V. 2015-04
Denominación:
 Campus Móbil, Backend xenérico e aplicación de notificacións

Unidade Responsable:
 Universidade de Coruña
o Resp. Coordinación: Víctor Carneiro
o Resp. Técnico: Antonio Ventura
Obxecto:
 Este documento describe as funcionalidades propostas pola Universidade da
Coruña, como unidade responsable do proxecto, ao módulo de Notificacións
Móbil da Xestión Universitaria para o alumnado, PDI e PAS das
Universidades que conforman o Sistema Universitario Galego.
Lexislación de referencia:
 Non aplica.
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I. Prescricións técnicas
1.- Propiedade intelectual
Sen prexuízo do disposto pola lexislación vixente en materia de propiedade
intelectual e de protección xurídica dos programas de ordenador, o adxudicatario acepta
expresamente que a propiedade e todos os dereitos das aplicacións informáticas
desenvolvidas para o CIXUG, así como do código fonte e a documentación que se xere,
corresponden unicamente ao CIXUG con exclusividade e a todos os efectos.

2.- Confidencialidade
O adxudicatario queda expresamente obrigada a manter absoluta
confidencialidade e reserva sobre calquera dato que puidera coñecer con ocasión do
cumprimento do presente acordo, especialmente nos de carácter persoal, que non
poderá copiar ou empregar con fin distinto ao que figura neste anexo, nin ceder a outros
nin sequera para efectos de conservación.
O adxudicatario achegará unha memoria descritiva das medidas que adoptará
para asegurar a dispoñibilidade, confidencialidade e integridade dos datos manexados e
da documentación facilitada.
Así mesmo deberán incluír na súa proposta técnica a designación da persoa ou
persoas que, sen prexuízo da responsabilidade propia do adxudicatario, estarán
autorizadas para as relación co CIXUG para efectos do emprego correcto do material e
da información que se vai manexar.
O adxudicatario queda obrigado ao cumprimento do disposto pola Lei Orgánica
15/1999, do 13 de decembro, sobre protección de datos de carácter persoal.

3.- Transferencia tecnolóxica
Durante a execución dos traballos obxecto do presente acordo, o adxudicatario
comprométese a facilitar en todo momento, ás persoas designadas polo CIXUG, a
información e documentación que estas soliciten para dispoñer de pleno coñecemento
das circunstancias nas que se desenvolvan os traballos, así como dos problemas que
se poidan presentar e das tecnoloxías, métodos e ferramentas utilizados para
resolvelos.

4.- Planificación
A proposta técnica presentada incluirá unha planificación coa descrición de cada
unha das actividades que se levarán a cabo no proxecto, incluíndo o desenvolvemento,
implantación e formación dos usuarios. As distintas tarefas agruparanse en iteracións e
especificaranse os prazos de execución de cada unha das iteracións.
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5.- Planificación en iteracións
Para a planificación das iteracións, atenderase ao incluído na proposta técnica
na que se define a planificación detallada organizada en iteracións e traballos. A
planificación detallada na proposta técnica inclúe a definición da duración de cada
iteración e os entregables que deberán ser proporcionados ao final de cada unha delas.
Cada planificación detallada incluirá, aló menos, as seguintes iteracións:
A.- Primeira iteración
5.1.- Requisitos funcionais
 Revisión dos casos de uso incluídos nesta documentación e identificación de
casos de uso non incluídos no documento da proposta técnica.
 Identificación das dependencias entre compoñentes para ordenar o seu
desenvolvemento.
 Priorización dos casos de uso e adaptación da planificación indicando os
prazos e fitos para a súa implementación.
 Descrición en detalle dos casos de uso críticos.
5.2.- Identificación dos requisitos non funcionais
 Elaboración do documento de requisitos non funcionais, detallando os
aspectos de integración cos sistemas de identificación, o almacenamento de
arquivos en servidor, conexión do bus de integración e outros aspectos
técnicos específicos do contorno do CIXUG.
5.3.- Elementos software
 Estrutura básica das aplicacións web nas que se implementará a
funcionalidade.
 Posta en marcha do contorno de desenvolvemento e preprodución, entrega
da versión base do software, que permita comprobar a integración co
contorno de preprodución e produción, especialmente nos aspectos relativos
a conexión a recursos externos e medios de identificación.
B.- Segunda iteración
5.4.- Requisitos funcionais
 Descrición dos casos de uso non resoltos na iteración anterior.
 Revisión da maqueta da interface de usuario, completándoa coa nova
funcionalidade identificada na iteración anterior e por orde de prioridade.
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 Descrición das interfaces dos servizos.
5.5.- Modelo de dominio
 Elaboración dun documento que inclúa as entidades de dominio necesarias
para a implementación dos casos de uso.
C.- Terceira iteración e seguintes
 Implementación dos casos de uso, comezando polos identificados como
críticos.
 Revisión e refinamento dos casos de uso, do modelo de dominio e da
maqueta (para os casos de uso non implementados).
 Entrega e probas unitarias do traballo feito para iniciar a validación.
 Probas previas á posta en marcha.
 Elaboración do programa de transvasamento, se fora necesario.
D.- Última iteración
5.6.- Posta en marcha, estabilización e formación.
A planificación anterior é unha proposta mínima e o adxudicatario deberá
concretar o número de iteracións e o seu contido, en particular a iteración terceira e
seguinte. Así mesmo, deberá indicar os prazos para cada unha destas iteracións na
proposta técnica, en semanas contadas dende a data de comezo de execución do
proxecto. O tempo máximo por iteración será de tres semanas a menos que se
xustifique un prazo maior. Así mesmo, integrarase neste esquema de iteracións o resto
de tarefas que se consideren necesarias para o correcto desenvolvemento do proxecto.
É obrigación do adxudicatario a entrega dos produtos asociados a cada iteración
ao final da mesma. Desde a primeira iteración disporase dunha versión executable do
software, aínda que só conteña a funcionalidade básica do Framework, despregada nos
servidores de integración continua do CIXUG, no contorno de preprodución, se este
último esa dispoñible nas fases de desenvolvemento do proxecto. No caso das
iteracións que inclúan produtos software, debe ser posible a execución dos mesmos nos
servidores de preprodución do CIXUG. O sistema entregarase de tal xeito que sexa
posible construílo, probalo e instalalo a partir da información rexistrada no sistema de
control de versións do CIXUG.
Toda entrega debe efectuarse tal e como se especifica no apartado de
implantación, tanto nos entregables que ten que conter como mínimo como o
procedemento de entrega.
Os test de unidade, de integración e funcionais deben desenvolverse
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simultaneamente á funcionalidade asociada. Cando menos ao final de cada iteración
deben poder executarse todos os test implementados no servidor de integración
continua do CIXUG.

6.- Seguimento
O CIXUG designará a través das direccións TIC das universidades membros do
Consorcio, un Director/a Técnico, que actuará como interlocutor principal por parte do
CIXUG co adxudicatario e realizará o seguimento do proxecto, sen prexuízo de integrar
no proxecto a cantas persoas considere necesarias para auxilialo nas tarefas de
coordinación ou definición.
O adxudicatario designará un Xefe de Proxecto, que actuará como interlocutor
principal e estará a disposición do CIXUG para aclarar calquera dúbida sobre a marcha
do proxecto.
O xerente do CIXUG será o punto de contacto ante calquera necesidade que
teña o adxudicatario para escalar un incidente ou problema. Pola súa parte o
adxudicatario nomeará un nivel superior ao Xefe de Proxecto para que actúe como
interlocutor coa xerencia do CIXUG.
O Director Técnico fará un seguimento continuo da evolución do proxecto e
planificará un calendario de reunións de seguimento e de revisións técnicas co Xefe de
Proxecto e os coordinadores das demais universidades membros do CIXUG, co fin de
revisar o grao de execución dos obxectivos e a validación das programacións das
actividades realizadas. Estas reunións deberán celebrarse cada dúas semanas. É
responsabilidade do Xefe de Proxecto a elaboración dunha acta coas deliberacións e
acordos de cada reunión, que debe ser revisada e aprobada expresamente polo equipo
de coordinadores liderados polo Director Técnico do proxecto.
Nas revisións técnicas o Director Técnico e o equipo de coordinadores das
universidades membros do CIXUG verificarán o cumprimento dos requisitos, a calidade
técnica e funcional e o cumprimento dos prazos segundo a planificación do proxecto e
das entregas de produtos. Poderase rexeitar en todo ou en parte os traballos realizados
na medida que non correspondan ao acordado e que non superen os controis de
calidade.
O seguimento do proxecto realizarase mediante o sistema de tíckets elixido polo
CIXUG. Neste sistema quedarán claramente indicadas as iteracións nas que se divida o
proxecto e as tarefas, representadas mediante tíckets, que se realizarán en cada
iteración. Como mínimo incluirase unha tarefa por cada caso de uso que se deba
implementar e unha tarefa por cada error ou proposta de cambio que se pida. No caso
de que non se completen todas as tarefas asignadas a unha iteración, asignaranse ás
seguintes iteracións.
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7.- Implantación
O adxudicatario deberá entregar os produtos nas condicións establecidas no
apartado 2 das Especificacións técnicas de forma que sexa posible instalalos sen a súa
asistencia por parte do persoal técnico das universidades membros do CIXUG. O
persoal das universidades encargado da instalación e actualización da aplicación
seguirá exclusivamente as instrucións consignadas no Manual de instalación da
aplicación.
En toda entrega se deberán subir ao sistema de control de versións, na rama
establecida, todo o código fonte da aplicación, scripts de actualización da BD, scripts de
creación/eliminación de BD, conxuntos de datos básicos e calquera outra información
precisa para construír a aplicación, actualizar a BD de xeito adecuado ou integración
con sistemas externos.
O adxudicatario estará obrigado a incorporar as correccións efectuadas sobre a
versión utilizada como base na medida que sexan aplicables.
Na entrega destinada á posta en produción deberá incorporar a versión
entregada á rama principal do sistema de control de versións.
No caso da primeira instalación, deberá entregar os executables dispostos para
a instalación e máis o conxunto de datos básicos necesarios para o correcto
funcionamento da aplicación.
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II. Produtos e servizos
1.- Software
O adxudicatario deberá entregar os seguintes elementos de software:
Os módulos despregables necesarios para a execución das aplicación e servizos
que aparecen recollidos neste anexo, nas condicións de despregamento esixidas no
apartado 2 das Especificacións técnicas.
 O código fonte necesario para a construción de todos os entregables, nun
formato adecuado para a súa compilación e empaquetado coas ferramentas
indicadas polo CIXUG, debidamente aloxado no servidor de control de
versións do CIXUG e correctamente etiquetado para asegurar o mantemento
das versións.
 O código fonte de todos os tests implementados, e dos datos necesarios para
o seu correcto funcionamento.
 Scripts que permitan a construción de todo o esquema da base de datos
dende cero e para a inserción do xogo de datos básicos da aplicación.

2.- Documentación
Ao remate dos traballos técnicos a desenvolver polo adxudicatario, será
obrigatoria a entrega da seguinte documentación:
A.- Manual de instalación
 Incluirá as instrucións de instalación das aplicacións a partir dunha instalación
estándar dos compoñentes indicados no contorno de despregamento. En
particular deberán documentarse todos os cambios nos parámetros de
funcionamento dos compoñentes do contorno de despregamento que sexan
necesario realizar para asegurar o correcto funcionamento da aplicación. Así
mesmo, indicarase expresamente os parámetros de configuración específicos
da aplicación.
 No caso de que se precisen elementos adicionais no contorno de
despregamento, incluiranse instrucións
configuración destes compoñentes.

detalladas

de

instalación

e

B.- Manual de operación e mantemento
 Incluiranse as informacións e instrucións necesarias para asegurar o
funcionamento continuado das aplicacións, tanto dende a perspectiva técnica
como funcional. En particular, detallaranse os traballos necesarios para
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asegurar a dispoñibilidade da información en caso de erro ou desastre. Se a
aplicación require tarefas de mantemento periódicas ou traballos de
configuración de carácter regular, faranse constar explicitamente no manual,
incluíndo os de carácter funcional (cambio de ano, etc).
C.- Documentación de deseño e implementación
A documentación de deseño debe incluír, cando menos, os seguintes elementos:
 Descrición detallada da arquitectura lóxica e física das aplicacións, indicando
as responsabilidades de cada compoñente e a relación entre eles.
 Documentación de cada un dos casos de uso implementados polas
aplicacións, nun formato de texto normalizado que describa, cando menos, o
escenario principal, os escenarios alternativos, os actores involucrados e as
elementos e restricións funcionais e non funcionais relevantes para cada caso
de uso. Así mesmo indicaranse os compoñentes de software implicados na
implementación do caso de uso mediante un diagrama de secuencia.
 Modelo conceptual de dominio que permita entender o modelo lóxico da capa
de negocio que describirá, cando menos, as entidades implicadas e mais as
relacións que se establecen entre elas.
 Modelo físico do dominio, onde se describirán as clases que implementan o
modelo lóxico, os seus atributos, as súas relacións e a correspondencia coas
entidades da base de datos que se ocupan da persistencia da información
xestionada pola aplicación.
Documentación de todos os elementos dos esquemas de base de datos que
utilice a aplicación, así como do código específico do xestor que se desenvolva, de ser
o caso.
D.- Manual de usuario das aplicacións
O adxudicatario deberá elaborar un manual de usuario das aplicación que
respecte os seguintes criterios:
 Documentaranse todos os formularios da aplicación cos que interactúen os
usuarios da mesma, independentemente do seu perfil, indicando o significado
funcional de cada elemento e as consecuencias relevantes de cada acción.
 A documentación incluirá a relación de tarefas que se poden realizar coa
aplicación, indicando os pasos que se deben seguir para completalas e a
información e consecuencias de cada acción. Esta relación de tarefas debe
estruturarse atendendo aos perfís de usuario que van utilizar a aplicación.
E.- Documentación dos servizos da plataforma
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A documentación dos servizos incluirá a enumeración de todos os posibles
parámetros das chamadas, o conxunto de valores de resposta e os códigos dos erros
que se poidan producir. Os documentos de petición e resposta deben describirse en
forma de esquemas XSD. A documentación debe incluír exemplos de chamadas e
respostas para cada servizo co obxecto de facilitar a comprensión do mesmo aos
posibles integradores.
F.- Documentación de xestión do proxecto
Documentación de xestión do proxecto, cabe destacar os seguintes documentos:
2.1.- Plan de proxecto
 Documento que debe recoller aspectos fundamentais da organización e
xestión do proxecto, entre os que deben incluírse: a descrición do proxecto
(obxectivos, enfoque, alcance, duración, etc.), a organización e estrutura do
mesmo, a súa planificación e a relación de entregables.
2.2.- Informes de seguimento
 Coa periodicidade que se fixe polo CIXUG ao comezo do proxecto.
2.3.- Informe de peche
 Balance final do proxecto coa situación ao peche, resultados obtidos,
experiencias apresas e propostas de novas iniciativas.
2.4.- Actas de reunión
 Que recollerán os temas tratados, así como os acordos ou conclusións ás que
se chegaron, nas reunións celebradas no marco do proxecto. Calquera outro
tipo de informe de xestión ou planificación que se solicite pola fundación
durante a execución do proxecto.
Toda a documentación entregarase en galego.

3.- Servizos
A.- Lugar de prestacións dos servizos
A prestación dos servizos obxecto deste proxecto realizarase nas instalacións ou
sedes das tres universidades que conforman o CIXUG.
B.- Esixencias ao equipo de traballo
O adxudicatario comprométese a manter o seu persoal perfectamente formado
nas técnicas e manexos de ferramentas necesarias para a realización das tarefas
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obxecto da contratación.
C.- Constitución do equipo de traballo
O adxudicatario presentará ao equipo de traballo con todos os recursos
humanos que o integrarán participantes para súa aprobación ao inicio do proxecto por
parte do CIXUG.
D.- Execución e entrega das tarefas obxecto de contratación
O adxudicatario deberá executar e entregar as tarefas conforme aos prazos,
entregables e metodoloxía definida no acordo co CIXUG.
O adxudicatario deberá despregar o desenvolvemento realizado nun entorno
propio accesible ao xefe do proxecto designado polo CIXUG e aos coordinadores das
universidades membros do CIXUG que participen no proxecto, para a validación do
mesmo. En paralelo, o CIXUG requirirá do adxudicatario o despregue dos entregables
nas instalacións do Consorcio.
E.- Validación dos entregables
O CIXUG poderá devolver a o adxudicatario calquera dos entregables que non
cumpran con os requisitos mínimos de calidade establecidos segundo o apartado 2 das
Especificacións técnicas do presente documento. Logo da recepción dun dos
entregables o CIXUG disporá de 20 días hábiles a partir da última incidencia reportada
para comunicar outras incidencias.
F.- Instalación
O adxudicatario comprométese a apoiar as tarefas de instalación do software
nas condicións indicadas no apartado 8 Implantación.
G.- Formación
O plan de formación deberá incorporar as seguintes accións:
a). Formación de usuarios finais
o Seis cursos de formación (dous en cada unha das universidades que
conforman o CIXUG) ao conxunto de usuarios funcionais sobre as novas
funcionalidades incorporadas a aplicación.
o O adxudicatario deberá propoñer un plan de formación segundo os
referidos perfiles, detallando na súa proposta técnica o perfil profesional
da persoa ou persoas que haberán de impartir dita formación, así como o
temario da formación e a documentación de soporte que se entregará a
cada unha das persoas usuarias que asistan a dita formación.
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b). Formación de persoal técnico
o A formación ao equipo técnico responsable da administración da
aplicación, dos sistemas e da plataforma, das tres universidades.
H.- Garantía
O adxudicatario asumirá dentro do orzamento do presente acordo unha garantía
dun ano como mínimo, segundo as condicións establecidas por este na súa proposta
técnica que, en todo caso, incluirán as condicións fixadas polo CIXUG e considerarán o
mantemento correctivo e soporte técnico asociado a xestión do código, o modelo de
datos, as táboas e bases de datos da aplicación.
I.- Soporte
O adxudicatario comprométese a realizar os traballos de soporte segundo as
condicións establecidas polo CIXUG e incluirán o mantemento correctivo e soporte
técnico asociado a xestión do código, o modelo de datos, as táboas e bases de datos
da aplicación. O adxudicatario quedará comprometido coa proposta técnica ao servizo
de soporte polo importe e tempo consignado durante un período mínimo de 3 anos,
restado do tempo de garantía proposto.
J.- Melloras técnicas e funcionais
Non se valorarán melloras en produtos ou servizos.
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III. Contido e estrutura da proposta técnica
1.- Contido
A proposta técnica que presente o adxudicatario deberá incluír os seguintes
elementos, sen prexuízo da distribución de documentos que esixan as condicións
administrativas do acordo asinado entre o adxudicatario e o CIXUG:
 Formulario de valoración. En caso de incompatibilidade co resto da proposta
técnica, prevalecerán os valores cubertos no formulario.
 Aceptación explícita de todas as condicións fixadas no acordo asinado.
 Alcance e prezo do soporte, incluíndo o período máximo que o adxudicatario
se compromete na súa proposta técnica. Indicaranse de xeito explícito as
condicións propostas, polo menos, iguais aos mínimos fixados neste Anexo.
 Alcance da garantía, en contidos e extensión temporal. Indicaranse de xeito
explícito as condicións propostas polo menos, iguais aos mínimos fixados
neste Anexo.
 Requisitos de infraestrutura (hardware e software) adicionais á infraestrutura
dispoñible. Incluirase o prezo individualizado de cada compoñente adicional
que o adxudicatario requirise. Estes prezos estarán incluídos no importe total
da proposta técnica para a instalación nas universidades que conforman o
CIXUG e deberase indicar o custo por instalación adicional. O adxudicatario
terá a obriga de propoñer a subministración dos compoñentes adicionais
requiridos por este na súa proposta técnica, aos prezos alí indicados.
 Memoria descritiva das medidas que adoptarán para asegurar a
dispoñibilidade, confidencialidade e integridade dos datos manexados e da
documentación facilitada, seguindo os criterio indicados no apartado 3
Confidencialidade.

2.- Estrutura
A proposta técnica deberá axustarse ao seguinte esquema, sen prexuízo da
distribución de documentos que esixan os requisitos administrativos de presentación da
proposta técnica:
A.- Índice
B.- Formulario de valoración
C.- Características xerais
 Identificación do alcance da proposta técnica.
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 Aceptación expresa das condicións do acordo asinado entre as partes.
D.- Descrición da proposta técnica
 Descrición técnica da solución proposta para o desenvolvemento.
 Soporte e garantía.
E.- Memoria descritiva
 Das medidas que adoptará para asegurar a dispoñibilidade, confidencialidade
e integridade dos datos manexados e da documentación facilitada.
F.- Planificación do desenvolvemento
 Neste apartado incluirase exclusivamente a planificación das iteracións que
esixe o acordo asinado entre o CIXUG e o adxudicatario.
G.- Outras prácticas de desenvolvemento
 Incluirase neste apartado a descrición das medidas dispostas polo
adxudicatario para asegurar a calidade dos traballos, metodoloxías, medios
materiais, aseguramento de calidade, seguridade e confidencialidade,
certificacións, así como aqueloutras que se prevén aplicar para vixiar e
garantir o adecuado cumprimento do contrato.
H.- Requisitos extra da infraestrutura hardware e software
 O adxudicatario poderá indicar na súa proposta técnica as necesidades de
infraestrutura adicional de hardware ou software que sexa preciso para a boa
operación do desenvolvemento a implantar nas tres universidades do SUG.
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25.- Anexo II. Especificacións do Contrato
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Coordinador responsable: D. Víctor Carneiro
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V. 2015-04
Denominación:
 Campus Móbil, Backend xenérico e aplicación de notificacións

Unidade Responsable:
 Universidade de Coruña
o Resp. Coordinación: Víctor Carneiro
o Resp. Técnico: Antonio Ventura
Obxecto:
 Este documento describe as funcionalidades propostas pola Universidade da
Coruña, como unidade responsable do proxecto, ao módulo de Notificacións
Móbil da Xestión Universitaria para o alumnado, PDI e PAS das
Universidades que conforman o Sistema Universitario Galego.
Lexislación de referencia:
 Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público
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Anexo II
Folla de especificacións do contrato
Prego de cláusulas administrativas particulares. Servizos.
Procedemento Negociado
1

IDENTIFICACIÓN DO CONTRATO

1.1

Obxecto do contrato

1.2

Necesidades que satisfacer

1.3

Nomenclatura CPA

2
2.1
2.3

Describir as cláusulas e condicións administrativas particulares que rexeran a
contratación do desenvolvemento do módulo de Notificacións Móbil da
Xestión Universitaria para o alumnado, PDI e PAS das Universidades que
conforman o Sistema Universitario Galego
Cubrir as necesidades detectadas polos equipos técnicos e funcionais das tres
universidades galegas asociadas as notificacións dos diferentes sistemas de
interacción co alumnado, PDIs e PAS a través de plataformas móbiles.
48900000-7
J62.0
(Servizos
de
(Paquetes
de
programación, consultoría
software
e
e
outros
servizos
1.4 Nomenclatura CPV programas
relacionados
coa
informáticos
informática)
diversos)

ORZAMENTO E PREZO
Valor estimado
do contrato
Orzamento
sen IVE

Orzamento
máximo
IVE do
24.800,00 €
2.4
contrato
Anualidades (cando proceda)
Importe sen IVE
IVE
24.800,00
5.208,00
30.008,00 €

Exercicio
2015

2.2

30.008,00 €
5.208,00 €
TOTAL
30.008,00

2.5

3
3.1

LOTES
Total de lotes

Non aplica
Distribución por lotes de gasto
Importe sen IVE

Nº de Lote

IVE

TOTAL

3.2

4

VARIANTES
Admite variantes
Descrición das variantes

5
5.1
5.2
5.3

Non se admiten
----

Número de variantes

----

PRAZO DE EXECUCIÓN (contado dende a sinatura do contrato)
Prazo de execución
Posibilidade de prórroga
Prazos parciais

4 (catro) meses
Non se observa
Non aplica
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6
7
8
9

REVISIÓN DE PREZOS. ÍNDICE OU FÓRMULA
Non se observa

LUGAR DE PRESTACIÓN DO SERVIZO
Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de Vigo

PRAZO DE GARANTÍA MÍNIMO
12 meses

PARTIDA ORZAMENTARIA
Aprobado en Consello de Goberno de data:

08/07/2015

TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE
10

Ordinaria

Urxente

Emerxencia

X

11

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN
Valoración
Máxima(%)

Criterio

CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA:
11.1

1.
2.
3.

80
70
5
5

Oferta económica
Incremento da garantía
Custe do soporte (ao vencemento do prazo de garantía)

TOTAL
Criterio
11.2

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE XUÍZO DE VALOR:
1.

20
20

Calidade da planificación do proxecto

TOTAL
11.3

12
13

80
Valoración
Máxima(%)

20

Órgano cualificador

Mesa de contratación

INCENTIVOS
Non aplica

PENALIDADES
Non aplica

CLASIFICACIÓN ESIXIDA
14

Grupo
Non aplica

Subgrupo
---

Categoría
---

SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA (Sistema de acreditación, indicando medio)
15

A solvencia económica e financeira da empresa licitadora poderá acreditarse por algún dos medios
seguintes:
a) Declaración apropiada dunha entidade financeira emitida para a execución deste contrato ou
b) Xustificante da existencia dun seguro de indemnización por riscos profesionais en vigor, cuxas garantías
cubran, polo menos, o importe de licitación do presente contrato.

SOLVENCIA TÉCNICA (Sistema de acreditación, indicando medio)
A acreditación da solvencia técnica das empresas licitadoras deberán apreciarse tendo en conta os seus
coñecementos técnicos, eficacia, experiencia e fiabilidade, debéndose acreditar, polos seguintes medios:

16

a) Unha relación dos principais servizos ou traballos realizados nos últimos tres anos, incluíndo importe,
datas e destinatario, público ou privado, dos mesmos, por un importe igual ou superior ao de licitación. Os
servizos ou traballos efectuados deberanse acreditar mediante certificados expedidos ou visados polo
órgano competente, cando o destinatario sexa unha entidade do sector público, e; cando o destinatario
sexa unha entidade privada, mediante un certificado expedido por esta ou, a falta deste, mediante unha
declaración do empresario.
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b) As titulacións académicas e / ou profesionais do persoal da empresa licitadora, que vaia a ser o
responsable da execución do contrato.

17

PERSOAS DE CONTACTO E INFORMACIÓN

17.1 Aspectos técnicos
Teléfono
881 011 216
Correo electrónico
victor.carneiro@udc.es
17.2 Aspectos administrativos
Teléfono
986 813 880
Correo electrónico
xerente@cixug.es
17.3 Páxina web
www.cixug.es

18
19
20
20.1

20.2

20.3

20.4
20.5

20.6

ADSCRICIÓN DE MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS (se procede)
Non aplica

RESPONSABLE DO CONTRATO
Xerencia do CIXUG

OBSERVACIÓNS ESPECÍFICAS DO EXPEDIENTE
Bases técnicas do contrato
As detalladas no Prego de prescricións técnicas de aplicación ao concurso.
Gastos de publicidade
Os gastos que orixine a publicación, por unha soa vez, do anuncio da presente licitación no Diario Oficial
de Galicia, será de conta do adxudicatario sen que poida imputarse ao Cixug ningún pagamento por tal
concepto.
Custe máximo da publicación: 800,00 € (oitocentos euros)
Subcontratacións
O contratista poderá subcontratar con terceiros a execución parcial do contrato, sempre que o importe
total das partes subcontratadas non supere o 50% do que é o traballo propio.
As empresas licitadoras deberán indicar na súa oferta a parte do contrato que teña previsto subcontratar,
sinalando o seu importe, e o nome da empresa ou perfil empresarial na que teña previsto subcontratar,
definindo por referencia ás condicións de solvencia técnica, dos subcontratistas aos que se vaia a
encomendar a súa realización.
Os subcontratistas non terán en ningún caso acción directa fronte ao CIXUG polas obrigas contraídas con
eles polo contratista, como consecuencia da execución do contrato principal e dos subcontratos.
En todo caso, a contratación polo adxudicatario da realización parcial do contrato con terceiros estará
suxeita aos requisitos establecidos no artigo 227 do TRLCSP e, así mesmo, o pagamento a subcontratistas e
subministradores deberá axustarse ao disposto no artigo 228 do TRLCSP.
Habilitación especial do licitador
Non aplica.
Garantía provisional
Non se precisa.
Garantía definitiva do contrato
Segundo se regula nos artigo 95 e seguintes do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo
que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, a empresa adxudicataria deberá
constituír, a disposición del órgano de contratación, unha garantía dun 5 por 100 do importe de
adxudicación, excluído o IVE, podéndose formalizar segundo as seguintes formas:
a) Mediante aval por algún dos bancos, caixas de aforros, cooperativas de crédito, establecementos
financeiros de crédito e sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España.
b) Mediante contrato de seguro de caución cunha entidade aseguradora autorizada para operar no ramo.

20.7 Ofertas con valores anormais ou desproporcionados
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Conforme ao establecido no artigo 152 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, considerarase como desproporcionada ou
anormalmente baixa toda proposición na que a porcentaxe exceda en 10 unidades, polo menos, a media
aritmética das porcentaxes de baixa de todas as proposicións presentadas.
Prazo para a adxudicación
20.8
2 meses a partires da apertura das proposicións.
Condicións especiais de execución do contrato
20.9
Non aplican.
Outras condicións específicas
20.10 Toda a documentación que resulte da realización do obxecto do contrato deberá entregarse en lingua
galega ademais de en lingua castelá.

Forma de pagamento
21

Un único pago por transferencia bancaria trala sinatura da acta de recepción/carta de aceptación dos
traballos por parte do responsable técnico do contrato designado polo CIXUG.
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26.- Anexo III. Declaración responsable

Anexo III
Declaración responsable
Obxecto do expediente: “” - (Exp. nº_____________/15)

Don /Dona ______________________ con NIF ________, en representación da
empresa __________________ con enderezo na _______________________ provincia
de _______________, C.I.F. ____________, teléfono ______________, fax
______________ e enderezo de correo electrónico ______________,

DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que tanto a compañía mercantil á que representa como os administradores e
representantes desta teñen plena capacidade de obrar, de acordo co disposto no artigo
54 e seguintes do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, e non se atopan
comprendidos en ningunha das causas de prohibición para contratar enumeradas no
artigo 60 da citada lei, así como que ningún deles está incurso en calquera das causas
de incompatibilidade previstas na lei 9/1996, de 18 de outubro, pola que se regula o
réxime de incompatibilidades dos membros da Xunta e da Administración.
Así mesmo declara que a compañía mercantil á que representa:






Está dada de alta no Imposto de Actividades Económicas no epígrafe
correspondente ao obxecto do contrato ou se encontra nalgún dos supostos de
exención regulados no artigo 82 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais.
Encóntrase ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias coa facenda
estatal.
Encóntrase ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias coa facenda
autonómica galega.
Encóntrase ao corrente do cumprimento das obrigas coa Seguridade Social.

Ademais declara:



Que todos os datos que figuran na proposta e na documentación aportada son
certos.
E que coñece os pregos de condicións e de prescricións técnicas e demais
documentación que debe rexer o contrato, que expresamente asume e acata na
súa totalidade.
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E para que así conste e forneza os efectos oportunos, expido e asino a presente en
_____________, a ____ de ________de 2015

(Selo da empresa)
..

Asdo.: D/Dª .
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27.- Anexo IV. Solicitude de participación

Anexo IV
Modelo de Solicitude de Participación
Obxecto do expediente: “” - (Exp. nº________/15)

Don /Dona ______________________ con NIF ________, en representación da
empresa __________________ con enderezo na _______________________ provincia
de _______________, C.I.F. ____________, teléfono ______________, fax
______________ e enderezo de correo electrónico (aos efectos das comunicacións do
Consorcio coa empresa licitadora) ______________,

SOLICITO: Participar no procedemento de licitación convocado polo Consorcio para o
Desenvolvemento de Aplicacións de Xestión Universitaria, polos trámites de
procedemento
negociado
sen
publicidade,
para
a
contratación
de
________________________________________, acompañando a esta solicitude a
documentación referenciada nos pregos de condicións administrativas e técnicas que
rexen a dita contratación.
Data e sinatura do propoñente,

En ____________, a _____ de _____________de 2015

(Selo da empresa)
..

Asdo.: D/Dª .
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28.- Anexo V. Formato para presentar a oferta económica

Anexo V
Proposta Económica
Obxecto do expediente: “” - (Exp. nº___________/15)

Don /Dona ______________________ con NIF ________, en representación da
empresa __________________ con enderezo na _______________________ provincia
de
_______________,
C.I.F.
____________,
teléfono
______________,
fax______________ e enderezo de correo electrónico ______________,

Primeiro: Que tendo coñecemento da licitación, condicións e requisitos que se
esixen para a adxudicación do contrato correspondente ao expediente antedito,
comprométese en nome de (propio ou da empresa que representa), a súa execución,
con estrita suxeición ao prego de cláusulas administrativas xerais e particulares e ao
prego de prescricións técnicas que o define, para o cal formula a oferta abaixo indicada.
Segundo: Que, para tódolos efectos, debe entenderse que dentro desta oferta
foron incluídos non só o prezo de contrata, senón tódolos tributos de calquera índole
que sexan de aplicación (excluído o I.V.E.), así como tódolos gastos contemplados no
prego de cláusulas que rexe o contrato.
Terceiro: Que se compromete ao cumprimento do disposto na lexislación
vixente en materia laboral, fiscal, seguridade social, seguridade e saúde no traballo e
demais normativa de obrigado cumprimento.
Cuarto: Que se compromete á realización do servizo, con estrita suxeición aos
requisitos esixidos e de acordo coas condicións ofertadas, pola cantidade de:

IMPORTE DA OFERTA (IVA excluído): () euros.
(en número e letra)

() euros.

IMPORTE DO IVE A REPERCUTIR: () euros.
(en número e letra)

() euros.

No seu caso:
PRAZO DE EXECUCIÓN: .
(en meses ou días naturais)
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Data e sinatura do propoñente,

En ____________, a _____ de _____________de 2015

(Selo da empresa)
..

Asdo.: D/Dª .
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29.- Anexo VI. Compromiso de adscrición de medios persoais e materiais
ANEXO VI. COMPROMISO DE ADSCRICIÓN DE MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS
Obxecto do expediente: “” - (Exp. nº_____________/15)

Don /Dona ______________________ con NIF ________, en representación da
empresa __________________ con enderezo na _______________________ provincia
de _______________, C.I.F. ____________, teléfono ______________, fax
______________ e enderezo de correo electrónico ______________,

DECLARA:

Que por parte da empresa se comprometen á execución do presente contrato os
seguintes medios persoais coa porcentaxe de dedicación indicada:
CATEGORÍA/
POSTO

NOME

%
DEDICACIÓN

E igualmente, comprométense os seguintes medios materiais:


.

E para que así conste e forneza os efectos oportunos, expido e asino a presente en
_____________, a ____ de ________de 2015

(Selo da empresa)
..

Asdo.: D/Dª .
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