Marga Mariño Pérez (2 para 2)
Secretaria-Interventora
Data de Sinatura: 18/05/2020
HASH: 31f0663109ff864462b8d71461602244

1º) Adhesión á Central de Contratación da FEMP: Conforme ao acordo do
Pleno do Concello, de data 30/03/2017, a Entidade Local atópase adherida á
Central de Contratación da FEMP que se constitúe como un sistema de
racionalización da contratación ao servizo das súas entidades locais asociadas.
2º) A FEMP, a través do seu Central de Contratación licitou en beneficio dos
seus asociados o Acordo Marco para a subministración de electricidade en alta e
baixa tensión con varios adxudicatarios e distribuído por lotes xeográficos, en
base a uns Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCA) e uns Pregos
de Prescricións Técnicas (PPT). Devandito Acordo marco adxudicouse para os
Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 a IBERDROLA CLIENTES, S.A.Ou, ENDESA ENERXÍA, S.A.U.
e GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. con data de 21 de maio de 2019,
formalizándose o Acordo Marco o 17 de xuño de 2019. Na devandita licitación, a
FEMP observou todos os requisitos e procedementos esixibles á contratación das
Administracións Públicas.
3º) O Acordo Marco ten unha vixencia de 2 anos, polo que actualmente
atópase en vigor, podendo adxudicarse Contratos baseados no devandito Acordo
Marco durante a vixencia do mesmo, incluídas as súas prórrogas. O Acordo marco
poderá ser obxecto de prórrogas anuais (12 meses, cada unha) sucesivas, por
mutuo acordo, antes da finalización do mesmo. Con todo, a duración da última
prórroga anual poderá ser reducida por acordo entre ambas as partes ata un
máximo de 6 meses. A duración total do Acordo marco, incluídas as prórrogas,
non poderá exceder de 48 meses (4 anos), de conformidade co disposto no artigo
219.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP, en
diante).
4º) En base ao citado Acordo Marco, esta Entidade Local pode subscribir o
correspondente Contrato baseado cunha das empresas adxudicatarias do Acordo
Marco, que comprenderá a prestación da subministración referida no Acordo
Marco nas condicións que se fixan no PCA e no PPT.
5º) Con data 24-02-2020, conforme ao establecido na cláusula 21 do PCA,
remitiuse documento de invitación ás tres empresas adxudicatarias do Lote 1
dándose un prazo de 15 días naturais para o seu envío, todo iso, a través da
plataforma informática da Central de Contratación.
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Nº de expediente en Plataforma: 2020/000039
N.º expediente do Concello: 884/2019.
Título: Subministración de electricidade en alta e baixa tensión da Entidade
Local de Soutomaior
Tipo de Contrato: Contrato baseado no Acordo Marco para a contratación da
subministración de electricidade en alta e baixa tensión da Central de
Contratación da FEMP.

RESOLUCIONS DE ALCALDIA

Agustín Reguera Ocampo (1 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 15/05/2020
HASH: 9473ca3d7ca43c639393931f4d0c5cba

RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN PARA A CELEBRACIÓN DO CONTRATO
BASEADO
NO
ACORDO
MARCO
PARA
A
CONTRATACIÓN
DA
SUBMINISTRACIÓN DE ELECTRICIDADE EN ALTA E BAIXA TENSIÓN POLA
CENTRAL DE CONTRATACIÓN DA FEMP
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7º) O Contrato baseado axustarase, entre outras, ás seguintes condicións:
- Importe anual do contrato (Sen IVE): 133.884,30€
- Importe anual IVE: 28.115,70 €
- Valor estimado do Contrato (sen IVE) (incluíndo prórrogas): 535.537,20 €.
- Duración do contrato baseado e prórroga (no seu caso): 4 anos
- Revisión de prezos: Conforme á cláusula 16.3 do Prego que rexe a
celebración do Acordo Marco para a subministración en alta e baixa tensión da
Central de Contratación da FEMP.
- Garantías: De conformidade coa cláusula 14, non se esixe garantía
definitiva ao tratarse dunha subministración de bens consumibles cuxa entrega e
recepción debe efectuarse antes do pago do prezo. Tampouco deberán constituír
garantía provisional.
- Condición Especial de Execución: conforme ao indicado en documento de
invitación
8º).- Consta no expediente Informe Valoracion de Secretaría-Intervencion de
data 14-05-2020, das ofertas presentadas para a adxudicación do contrato e se
formula proposta de adxudicación.
9º) Conforme ao establecido no artigo 36.3 da LCSP, o Contrato baseado no
Acordo Marco perfecciónase coa notificación da súa adxudicación ao contratista
por parte desta Entidade Local.
A comunicación da adxudicación realizarase mediante a Plataforma
tecnolóxica da Central de Contratación da FEMP, sen prexuízo de que se proceda
á notificación e publicación da adxudicación conforme ao establecido na
Disposición Adicional Décimo quinta da LCSP.
A Entidade Local deberá incluír na Plataforma da FEMP toda a información
referente á tramitación do Contrato baseado.
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6º) O único criterio de adxudicación é o prezo ofertado, sendo as ofertas
económicas ponderadas segundo o establecido no documento de invitación.

I. - O procedemento de adxudicación realizouse conforme ao disposto no
Acordo Marco para a subministración de electricidade en alta e baixa tensión e os
PCA e PPT que rexeron a súa licitación, tras a adhesión á Central de Contratación
por parte da ENTIDADE LOCAL DE SOUTOMAIOR segundo acordo de PLENO DO
CONCELLO de data 30-03-2017.
II.- A execución e resolución deste Contrato supedítase ao disposto no
Acordo Marco para a prestación da subministración de electricidade en alta e
baixa tensión da Central de Contratación, nos PCA e PPT que rexeron a licitación
deste Acordo Marco, así como pola LCSP, polo Real Decreto 817/2009, do 8 de
maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de
Contratos do Sector Público e, en canto non se opoña, polo Real Decreto
1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de
Contratos das Administracións Públicas (en diante, o “ RGLCAP”).
Supletoriamente aplicarase a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas (en diante, a “ LPACAP”) e a
Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (en diante, “
LRJSP”) e demais normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de
dereito privado.
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FUNDAMENTOS XURÍDICOS

PRIMEIRO.- Adxudicar o Contrato baseado para a subministración de
electricidade en alta e baixa tensión da Entidade Local de Soutomaior, ao resultar
a proposta economicamente máis vantaxosa (ADXUNTASE
INFORME
DA
VALORACIÓN e ofertas presentadas polas 3 empresas) á empresa IBERDROLA,
adxudicataria do lote 1 do Acordo Marco para a contratación da subministración
de electricidade en alta e baixa tensión da Central de Contratación da FEMP.
SEGUNDO.-: Comunicar esta resolución á adxudicataria e ao resto de
licitadoras a través da Plataforma informática da Central de Contratación,
publicar esta resolución no Perfil do contratante desta Entidade Local e notificar a
mesma conforme ao establecido na LCSP.
TERCEIRO.- A presente Resolución pode ser impugnada mediante a
interposición do recurso especial en materia de contratación, cando o valor
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Vistos os antecedentes mencionados e as disposicións legais, veño formular
a seguinte RESOLUCIÓN
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Así mesmo, será de aplicación ao presente Acordo Marco e aos Contratos
baseados no mesmo, a normativa sectorial vixente en cada momento, e entre
outras, a título enunciativo e non exhaustivo polas seguintes disposicións:
• Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico.
• Real Decreto 1164/2001, do 26 de outubro, polo que se establecen as
tarifas de acceso ás redes de transporte e distribución de enerxía eléctrica.
• Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as
actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e
procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.
• Real Decreto 1110/2007, do 24 de agosto de 2007, polo que se aproba o
Regulamento unificado de puntos de medida do sistema eléctrico.
• Real Decreto 1718/2012, do 28 de decembro, polo que se determina o
procedemento para realizar a lectura e facturación das subministracións de
enerxía en baixa tensión con potencia contratada non superior a 15 kW.
• Real Decreto 1435/2002, do 27 de decembro, polo que se regulan as
condicións básicas dos contratos de adquisición de enerxía e de acceso ás
redes de baixa tensión.
• Lei 17/2013, do 29 de outubro, para a garantía da subministración e
incremento da competencia nos sistemas eléctricos insulares e
extrapeninsulares.
• Real Decreto 738/2015, do 31 de xullo, polo que se regula a actividade
de produción de enerxía eléctrica e o procedemento de despacho nos
sistemas eléctricos dos territorios non peninsulares.
• Orde ETU/1282/2017, do 22 de decembro, pola que se establecen as
peaxes de acceso de enerxía eléctrica para 2018; así como, as posteriores
ordes aplicables respecto diso.
• Calquera outra disposición que afecte, modifique, desenvolva, derrogue
ou substitúa ás devanditas normas.
Teñen carácter contractual os seguintes documentos: o PCA, o PPT, o
documento de formalización do Acordo marco, o documento de invitación, a
oferta presentada pola adxudicataria e a presente resolución de adxudicación.
III.- Tendo en consideración que o órgano de contratación que actúa en
nome da Entidade Local de Soutomaior, é a Alcaldía, en virtude de Acordo
Plenario de data 30-03-2017.

estimado do contrato supere os 100.000 euros, ou mediante recurso potestativo
de reposición, ou ben directamente ante a xurisdición contencioso administrativa,
de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da
Xurisdición Contencioso-Administrativa.
CUARTO.- O Contrato baseado despregará efectos desde a notificación da
presente Resolución de adxudicación.
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Ante min, a Secretaria
Documento asinado dixitalmente á marxe.
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