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1.- INTRODUCIÓN.
A aprobación do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o
Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público (en diante TRLCSP) supuxo o
establecemento dun novo marco legal para as contrataciones da Fundación Feiras e
Exposicións de Lugo (en diante A FUNDACION). En base a este novo marco normativo
resulta obrigado a revisión das instrucións internas de contratación que rexían na
FUNDACION aprobadas polo Patronato da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo o día
30 de outubro de 2008 ao atoparse as mesmas reguladas de acordo co disposto na xa
derrogada Lei 30/2007 de 30 de outubro.
O artigo 192 do TRLCSP dispón que os órganos competentes dos entes, organismos e
entidades do sector público que non teñan o carácter de Administracións Públicas aprobarán
unhas Instrucións, de obrigado cumprimento no ámbito interno das mesmas, nas que se
regulen os procedementos de contratación de forma que quede garantida a efectividad dos
principios de publicidade, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdade e non
discriminación e que o contrato debe adxudicarse a quen presente a oferta económicamente
máis ventaxosa.
En consecuencia, establécense as seguintes Instrucións ao obxecto de regular o
procedemento interno de contratación da FUNDACIÓN en consonancia co disposto no
TRLCSP.
2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
As presentes instrucións aplicaranse aos procedementos de adxudicación non suxeitos a
regulación harmonizada:
Tipo
No SARA

Cuantía
Obras ≤50.000 €
Resto ≤18.000 €

No SARA

Resto entre 18-50.000 €

No SARA

Obras entre 50-300.000 €
Resto ente 50-100.00 €

No SARA

Obras entre 300.000-5.186.000 €
Resto entre 100.000-207.000 €

Non están suxeitos ás presentes Instrucións os contratos de obras cuxo valor estimado sexa
superior a 5.186.000 euros, os contratos de fornezo cuxo valor estimado sexa superior a
207.000 euros e os contratos de servizos descritos no Anexo II (categorías 1 a 16) do
TRLCSP, cuxo valor estimado sexa inferior a 207.000 euros, e o resto de contratos de
servizos recolleitos no Anexo II con independencia da súa importe.
Estarán suxeitos ás presentes Instrucións os contratos previstos no artigo 13.2 do TRLCSP,
con independencia da súa cuantía. Para rematar non estarán suxeitas ás presentes
Instrucións os seguintes contratos de obras, suministros e servizos:
-Os negocios e relacións xurídicas referidos no artigo 4 do TRLCSP.
-Aqueles contratos e negocios regulados ou expresamente exceptuados pola normativa
sectorial aplicable, que se adxudicarán conforme aos que dispón dita normativa.

3.- PRINCIPIOS XERAIS DE CONTRATACIÓN.
Os contratos aos que resulten de aplicación as presentes Instrucións rexeranse polos
principios contidos no artigo 1 do TRLCSP, quedando o súa adxudicación sometida, en todo
caso, aos principios de publicidade, concurrencia, transparencia, confidencialidade,
igualdade e non discriminación, de conformidad co artigo 191 do TRLCSP.

4.- ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN.

Os órganos de contratación determinaranse da seguinte forma:

SERVIZOS
≤18.000

Adxudicación directa

Xerencia

18.000 €≤50.000 €

3 orzamentos

Padroado

50.000 €≤100.000 €

Procedemento negociado con Padroado
invitación a tres empresas
mínimo (si elo é posible)

100.000 €≤207.00 €

Procedemento
aberto, Padroado
restrinxido ou negociado

≤207.000 €

S.A.R.A

Padroado

OBRAS.
≤50.000

Adxudicación directa

Xerencia

50.000 €≤300.000 €

Procedemiento negociado con Padroado
invitación a tres empresas
mínimo (si elo é posible)

300.000
€≤5.186.000 €

Procedemento aberto,
restrinxido ou negociado

Padroado

100.000 €≤207.00 €

Procedemento aberto,
restrinxido ou negociado

Padroado

≤5.186.000 €

S.A.R.A

Padroado

5.- GARANTÍAS EXIXIBLES.

En atención ás circunstancias e características do contrato, poderá esixirse polo órgano de
contratación a prestación dunha garantía aos licitadores ou candidatos para responder do
mantemento das súas ofertas ata a adjudicación, así como unha garantía ao adjudicatario
para asegurar a correcta execución da prestación. O importe das garantías será establecido
en cada caso en atención ás circunstancias e características do contrato. As garantías que
se esixan poderán presentarse nalgunha das formas previstas no artigo 96 do TRLCSP.
En virtude da facultade potestativa establecida no TRLCSP sobre a esixencia de garantía
provisional, con carácter xeral, A FUNDACION non esixirá a súa constitución nos concursos
convocados, salvo que circunstancias excepcionais concurrentes en determinados contratos,
aconsellen a súa esixencia.

6.- CAPACIDADE DO CONTRATISTA.

Só poderán contratar coa FUNDACIÓN, as persoas físicas ou xurídicas, españolas ou
estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar, non estean incursas nunha prohibición
de contratar e acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica ou profesional.
Os requisitos mínimos de capacidade e solvencia que se esixan en cada caso deberán estar
vinculados ao obxecto do contrato e ser proporcionales ao mesmo.

Sen prexuízo das disposicións do TRLCSP que resulten aplicables a todas as entidades do
sector público, a acreditación da solvencia económica e financeira e técnica ou profesional
para contratar realizarase de acordo co que, en cada caso, determínese na correspondente
licitación en atención ás circunstancias e características do contrato, podendo aplicarse o
previsto nos artigos 75 a 79 do TRLCSP si así se estima oportuno polo órgano de
contratación.
Así mesmo, de conformidad co artigo 65.5 do TRLCSP, en atención ás circunstancias e
características do contrato, poderá esixirse, no seu caso, que a solvencia do empresario
sexa acreditada mediante a correspondente clasificación.
Os requisitos mínimos de solvencia que deba reunir o empresario e a documentación
requirida para a súa acreditación indicaranse no anuncio de licitación e especificaranse no
pliego do contrato, no caso de que resulten esixibles de acordo coas presentes Instrucións.

7.- PROCEDEMENTOS DE CONTRATACIÓN.

Normas Comúns:

A FUNDACIÓN observará nos seus procedementos de contratación os principios de
publicidade, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdade e non discriminación e
a adjudicación á oferta económicamente máis ventaxosa, na forma que se determina nos
apartados seguintes.
Do mesmo xeito que determina o TRLCSP, nas cantidades establecidas nas presentes
normas, non se considerará incluído o importe correspondente ao Imposto sobre o Valor
Engadido (IVE).
A FUNDACIÓN poderá contratar con toda persoa física ou xurídica que reúna os requisitos
de capacidade e solvencia establecidos nos Pliegos de Condicións. Cando pola cuantía do
contrato non fose necesaria a elaboración de Pliegos de Condicións, poderase especificar
na solicitude de ofertas os requisitos que se estimen necesarios, de acordo co obxecto do
contrato.
A duración dos contratos celebrados pola FUNDACIÓN deberá establecerse tendo en conta
a natureza das prestaciones, as características do seu financiamento e a necesidade de
someter periódicamente a concurrencia a realización das mesmas.
O contrato poderá prever unha ou varias prórrogas, sempre que as súas características
permanezan inalterables durante o período de duración destas e que a concurrencia para a
súa adjudicación sexa realizada tendo en conta a duración máxima do contrato, incluídos os
períodos de prórroga. A prórroga acordarase polo órgano de contratación e será obligatoria
para o adjudicatario, salvo que o contrato expresamente prevexa o contrario, sen que poida
producirse o consentimento tácito das partes.

Procedementos de contratación:
A) Contratos de todo tipo de valor estimado inferior a 50.000 euros.
En caso de obras de valor estimado inferior a 50.000 euros ou a 18.000 euros no resto dos
casos, poderán adxudicarse os contratos directamente a calquera empresario con
capacidade de obrar e que conte coa habilitación profesional necesaria para realizar a
prestación e cumprindo as normas establecidas no art. 111 do TRLCSP. En caso de
contratos de valor estimado superior a 18.000 euros distintos dos de obras, solicitaranse un
mínimo de tres ofertas e si iso non for posible ou non conviñer facelo deixarase constancia
diso.
B) Obras por valor estimado inferior a 300.000 euros ou a 100.000 euros no resto dos
casos.
Adxudicaranse por procedemento negociado previa invitación expresa a presentar ofertas a
un mínimo, caso de resultar posible, de tres empresas capacitadas do sector de actividade
relacionado co obxecto do contrato.
Requirirase a previa elaboración dun pliego de condicións que conteña cando menos as
características básicas do contrato, no seu caso o réxime de admisión de variantes,
modalidades de recepción de ofertas, criterios de adjudicación, garantías, prescripciones
técnicas, requisitos de capacidade e solvencia, prazos e penalidades. Ademais, a
información relativa a estes contratos publicarase con antelación ao seu formalización no
perfil de contratante da FUNDACIÓN cunha breve descrición e o método de adjudicación.
C) Obras por valor estimado inferior a 5.186.000, suministros e servizos comprendidos
nas categorías 1 a 16 do Anexo II do TRLCSP inferiores en ambos 207.000 euros, así
como resto de contratos non suxeitos a regulación harmonizada de cuantía superior
ás sinaladas.
Adxudicaranse por procedemento aberto, restrinxido ou negociado, este último nos supostos
permitidos pola Lei, conforme aos pliegos de cláusulas administrativas e de prescripciones
técnicas previamente aprobados. A Mesa de contratación, no caso de que os pliegos inclúan
a súa existencia, será a responsable de elevar ao Padroado no caso das Obras, na súa
calidade de órganos de contratación tanto a aprobación dos pliegos de condicións da
licitación como a adxudicación do contrato. En caso de urxencia debidamente xustificada, os
pregos e a convocatoria poderán ser directamente aprobados polo órgano de contratación,
dando conta á Mesa de contratación o máis axiña posible.
D) Poderán tamén adxudicarse directamente a calquera empresario con capacidade de
obrar e que conte coa habilitación profesional necesaria os seguintes contratos:
- Contratos que, por razóns técnicas, artísticas ou relacionadas coa protección de dereitos
de exclusiva, só poidan encomendarse a un empresario determinado, entre os que se
comprenden os de interpretación artística ou de espectáculos.
- Contratos que teñan por obxecto a inserción de publicidade en medios de comunicación
(prensa, radio, televisión, etc.), nos que os medios serán seleccionados en función de
criterios tales como o seu ámbito xeográfico de cobertura, tirada, etc.

Expedientes de contratación:

Expediente de contratación do procedemento negociado.

Deberase elaborar un Prego de Condicións Básicas e Informe de Especificaciones Técnicas,
e ademais solicitaranse como mínimo tres ofertas. No caso de que non sexa posible a
solicitude de devandito número mínimo de ofertas xustificarase no expediente.
Sen prexuízo do exposto, no Perfil de Contratante figurará o teléfono e a dirección da
FUNDACIÓN ao obxecto de que os licitadores que puidesen estar interesados poidan
solicitar información sobre os procedementos simplificados. Non será obligatoria a
publicidade da convocatoria nas obras por valor estimado inferior a 200.000 euros ou a
60.000 euros no resto dos casos.
Efectuada a adjudicación, procederase á redacción do Contrato e notificarase aos licitadores
cuxas ofertas resultaron desestimadas.

Expediente de contratación do procedemento aberto.

A FUNDACIÓN elaborará con carácter previo un Prego de Condicións Xerais para a
Contratación onde se especificarán como mínimo os seguintes aspectos:
- Requisitos para poder licitar (capacidade e solvencia económica e técnica).
- Trámites a seguir pola FUNDACIÓN para a adjudicación.
- Criterios de valoración das ofertas.
Ademais A FUNDACIÓN elaborará un documento de Informe de Especificaciones Técnicas
onde se definirá o obxecto da contratación e os requerimientos técnicos esixidos.
O orzamento máximo da licitación é o máximo importe ao que deberá ascender a
contratación. Si a totalidade das ofertas superan devandito orzamento máximo de licitación,
A FUNDACIÓN declarará deserto o citado procedemento de licitaciones.
Publicidade da licitación.

A FUNDACIÓN publicará a información relativa á licitación, incluídos os pregos no Perfil de
Contratante na páxina Web da Fundación aos efectos que todo licitador interesado poida
presentarse á licitación.

Prazo de presentación de proposicións.
A FUNDACIÓN indicará no correspondente anuncio ou, no seu caso, no prego os prazos
aplicables en cada caso para que os licitadores presenten as súas proposicións. Os prazos
que se determinen serán, en todo caso, adecuados para permitir a todo posible licitador,
incluíndo empresas doutros Estados membros da Unión Europea, proceder a unha
avaliación adecuada e presentar unha oferta.
Estudo e valoración das proposicións.
Unha vez transcorrido o prazo de presentación de proposicións a mesa de contratación, si
se constitúe, realizará a análise das ofertas e a valoración das mesmas de acordo cos
criterios distintos ao prezo.
Proposta de Adxudicaciones.
A Mesa de Contratación formulará a proposta de adjudicación á oferta que considere
económicamente máis ventaxosa, ou ben poderá solicitar aclaracións ou información
complementaria.
O Órgano de Contratación poderá adxudicar o contrato á empresa proposta ou ben poderá
adxudicalo a algún outro dos ofertantes por considerar a súa oferta como a máis ventaxosa,
nese caso deberá xustificar as razóns de tal decisión.

Notificación da adxudicación.
Unha vez resolto o procedemento de licitación, A FUNDACIÓN informará da adjudicación ao
adjudicatario e aos demais participantes no procedemento. Así mesmo, solicitará ao
adjudicatario a documentación necesaria para a formalización do contrato. Ademais
publicarase o resultado da adjudicación no Perfil de Contratante da páxina Web da
FUNDACIÓN indicando o nome do adjudicatario e importe da adjudicación.

Formalización dos contratos.
Salvo que xa se atopen recolleitas, no seu caso, no correspondente prego, os contratos
suxeitos ás presentes Instrucións que celebre A FUNDACIÓN deberán incluír
necesariamente as seguintes menciones:
a) A identificación das partes.
b) A acreditación da capacidade dos firmantes para subscribir o contrato.
c) Definición do obxecto do contrato.
d) Referencia á lexislación aplicable ao contrato.
e) A enumeración dos documentos que integran o contrato.

f) O prezo certo ou o modo de determinalo.
g) A duración do contrato ou as datas estimadas para o comezo do seu ejecución e para o
seu finalización, así como a da prórroga ou prórrogas, si estivesen previstas.
h) As condicións de recepción, entrega ou admisión das prestaciones.
i) As condicións de pago.
j) Os supostos en que procede a resolución.
k) A extensión obxectiva e temporal do deber de confidencialidade que, no seu caso,
impóñase ao contratista.

Con carácter xeral, a formalización do contrato realizarase nun prazo máximo de dez días
naturais desde a selección do contratista, a condición de que non se determinara un prazo
distinto nos pregos ou ofertas correspondentes.
O consentimento contractual da FUNDACIÓN manifestarase mediante a formalización do
contrato, entendéndose con iso perfeccionado o contrato.

8.- ENTRADA EN VIGOR.

As presentes Instrucións entran en vigor trala súa aprobación polo Patronato, para aqueles
procedementos de contratación que se inicien a partir da aprobación das mesmas.

9.- MODIFICACIÓNS POSTERIORES.

As presentes Instrucións poderán ser en calquera momento obxecto de modificacións,
engadas e/ou aclaraciones por acordo do Padroado.

