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PROPOSTA DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO 

DE OFICINA TÉCNICA DO PROXECTO SMARTiAGO EN APLICACIÓN DO CONVENIO 

DE COLABORACIÓN ENTRE O MINISTERIO DE ECONOMÍA INDUSTRIA E 

COMPETITIVIDADE (MEIC) E O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, 

FINANCIADO NUN 80% POLO FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

(FEDER) NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO INTELIGENTE 

(POCint) 2014-2020 

1. SOLVENCIA TÉCNICA 

- Os licitantes contarán coas seguintes certificacións:  
o ISO 9001 de xestión da calidade 

 
- Deberán acreditar cando menos un traballo para a administración pública, de 

servizo de oficina técnica de proxectos CPI, articulado a través de convenios da 
liña FID do Ministerio de Economía Industria e Competitividade (MEIC) 
financiado con fondos europeos, contratado por un importe non inferior ao tipo 
máximo desta licitación en máis dun 15%, nos últimos 5 años. Os servizos 
efectuados acreditaranse mediante certificado expedido ou visado polo órgano 
competente. 

2. GARANTÍA 

O prazo de garantía establécese en UN ANO sobre calquera na deficiencia nos 
entregables do proxecto, a partir da súa recepción. 

3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN 

As ofertas valoraranse mediante os seguintes criterios: 
 
A. CRITERIOS NON CUANTIFICABLES MEDIANTE CIFRAS OU PORCENTAXES 
 
Valoraranse nese apartado os seguintes aspectos: 
 
A.1.Características técnicas (Ata 35 puntos) 
 
Neste apartado valoraranse a oferta que ofreza mellores características técnicas tendo 
en conta a proposta de servizo, a metodoloxía de traballo, e o modelo de seguimento e 
control do proxecto.  
 
A.1.1. Proposta de servizo (Ata 20 puntos) 
 
No que respecta á proposta de servizo, avaliaranse aspectos coma o seu alcance nos 
ámbitos de xestión, tecnolóxico e científico, a visión integral do servizo que abarque 
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todos os ámbitos do proxecto, o deseño e implementación dun modelo de CPI sostible 
no Concello, e o carácter innovador e transparencia do proceso de consultas 
preliminares ao mercado. 
 
En particular, teranse en conta aspectos da oferta que reflictan coñecemento específico 
aplicable ao proxecto nos ámbitos da compra pública innovadora, e no ámbito 
tecnolóxico e científico referido ás liñas de actuación do proxecto SMARTiAGO.  
 
As propostas deberan demostrar polo tanto capacidade técnica, coñecemento e 
comprensión da cidade e do proxecto.  
 
A.1.2. Metodoloxía de traballo (Ata 10 puntos) 
 
Neste apartado terase en conta a metodoloxía de traballo, que estará orientada a 
garantir a consecución dos obxectivos do proxecto e a obtención de resultados óptimos, 
a implicación de todos os axentes relevantes, e a promoción dunha verdadeira cultura 
para a innovación aberta. Inclúese neste apartado aspectos coma o plan de traballo, os 
entregables, os acordos de nivel de servizo, os recursos, a definición dos factores 
críticos de éxito. 
 
A.1.3. Seguimento e control do proxecto (Ata 5 puntos) 
 
Neste apartado teranse en conta ferramentas, métodos e técnicas relativas ao 
seguimento e control do proxecto. 
 
A.2. Equipo de traballo adscrito directamente á execución do contrato (Ata 10 puntos) 
 
A.2.1. Dirección de proxecto (Ata 5 puntos) 
 
Con respecto á dirección de proxecto proposta no equipo de traballo mínimo, terase 
neste subapartado en conta a experiencia en dirección de traballos de oficina de 
proxectos CPI financiados con fondos FEDER articulados a través de convenios da liña 
FID do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade (MEIC) e a experiencia en 
dirección de traballos de oficina de proxectos financiados con fondos FEDER na 
administración local. 
 
A.2.2. Membros do equipo de traballo (Ata 5 puntos) 
 
Neste apartado valorarase o equipo de persoas ofertado polo licitador, atendendo á súa 
composición, titulación académica, experiencia en traballos similares, tendo en conta os 
ámbitos de xestión, tecnolóxico e científico, formación e coñecementos específicos no 
ámbito do proxecto, e demais aspectos relevantes para a execución dos traballos 
contratados. Para a dirección de proxecto teranse en conta os aspectos non puntuados 
no apartado anterior. 
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É necesario indicar as funcións e roles profesionais, así coma a porcentaxe de 
dedicación ao proxecto de tal xeito que quede reflectido quen forma parte do equipo 
habitual e para quen se prevé unha participación puntual. 
 
A. CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE CIFRAS OU PORCENTAXES 

 
B.1. Prezo do contrato (Ata 50 puntos) 

 
Para o cálculo da puntuación (PO) aplicaranse as fórmulas que se indican de seguido, e 
que asignan a máxima puntuación á oferta que presenta a maior baixa económica sobre 
o tipo máximo de licitación e puntuacións proporcionais ao resto, tendo en conta 
previamente o seu peso con respecto ao tipo máximo de licitación. 
 

a) Establécese a puntuación PR que se asignará á oferta con maior baixa 
económica, mediante a seguinte fórmula que ten en conta o seu peso con 
respecto ao tipo máximo de licitación. 

 

PR = Min(BR, BMAX) / BR * PMAX 
 

- PR é a puntuación que se aplicará á oferta con maior baixa económica 
- BR é a baixa de referencia, igual a 70.041,32 euros (15% do tipo máximo) 
- BMAX  é a máxima baixa económica de entre todas as válidas 
- PMAX é a puntuación máxima asignada ao criterio no prego  
- Min(a, b) é o valor mínimo entre os parámetros a e b indicados 

 
Aplicando esta fórmula, a puntuación PR que se asignará á mellor oferta, será: 
 
- A máxima establecida polo prego para este criterio (PMAX) cando a maior 

baixa económica ofertada (BMAX) sexa igual ou superior á baixa de referencia 
(BR). 
 

- Unha puntuación reducida proporcionalmente, cando a maior baixa 
económica ofertada sexa inferior á baixa de referencia (BR). 

 
b) Establécese a puntuación PO de cada oferta aplicando a seguinte fórmula, que 

asigna a puntuación PR á oferta con maior baixa económica e puntuacións 
proporcionais ao resto. 

 

PO = BO / BMAX * PR 
 
Onde: 
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- PO é a puntuación obtida pola oferta o 
- BO é a baixa económica da oferta o con respecto ao tipo máximo de licitación 
- BMAX é a maior baixa económica de entre as ofertas válidas  
- PR é a puntuación asignada á oferta con maior baixa económica 

 
Xustificación da fórmula: Permite determinar a puntuación que será aplicada á mellor 
oferta tendo en conta o peso das baixas presentadas con respecto ao orzamento 
máximo de licitación. Isto evita asignar puntuacións elevadas neste criterio cando as 
baixas non son significativas. O resto das ofertas recibe puntuación de xeito 
proporcional. 
 
B.3. Formación (Ata 5 puntos) 

 
Asignarase a puntuación máxima ás ofertas que inclúan unha bolsa de formación de 
como mínimo 150 horas e puntuación nula ao resto. A formación terá lugar nos primeiros 
12 meses do proxecto, de forma presencial nos locais do Concello, dirixida aos 
responsables de departamento municipais, cuns contidos de calidade e con aplicación 
práctica, impartidos por persoal experto, sobre os seguintes temas: 

- Formación e capacitación en xestión da innovación (2 sesións de 50 horas) 
- Formación e capacitación en técnicas e ferramentas de xestión de proxectos 

(2 sesións de 25 horas) 

4. DISTRIBUCIÓN POR ANUALIDADES 

Asumindo o inicio de contrato a 1 de agosto de 2018, establécese a seguinte distribución 
por exercicio económico: 
 

Exercicio  Meses 
Importe 

s/IVE 
IVE 

Importe 
c/IVE 

2018 5 58.367,77 12.257,23 70.625,00 

2019 12 140.082,64 29.417,36 169.500,00 

2020 12 140.082,64 29.417,36 169.500,00 

2021 11 128.409,09 26.965,91 155.375,00 

TOTAL 40 466.942,15 98.057,85 565.000,00 

5. FACTURACIÓN 

O adxudicatario presentará facturación mensual á finalización de cada período e por 
importe fixo, durante toda a prestación do servizo.  
 
A última factura presentarase unha vez recepcionados todos os entregables.  
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Para o seu pagamento deberán contar coa conformidade do Servizo de Informática. 
 

6. TEXTO A INCLUÍR NO PREGO ADMINISTRATIVO SOBRE INFORMACIÓN E  
PUBLICIDADE FEDER 

Débese incluír a seguinte cláusula: 
 

Obrigas de información e comunicación derivadas do cumprimento da 
normativa comunitaria FEDER 
 
A empresa adxudicataria estará obrigada a cumprir as obrigas de información e 
publicidade establecidas no anexo XII, sección 2.2. do Regulamento (UE) 
1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello de 17 de decembro de 2013. 

 

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2018 

 
O xefe do servizo de Informática, 

 
 
 

Asdo.: Jesús Rodríguez Castro 
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