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1.- PRELIMINAR 

A entidade AGACA, é unha asoc1ación de cooperativas agrarias, constituída o 
5 de agosto de 1988, ante o Notario de Santiago de Compostela, Don lldefonso 
Sánchez Mera, baixo o n° 2.726 do seu Protocolo, inscnta no Rexistro Central de 
Cooperativas de Galicia co número 5 o día 6 de setembro seguinte. 

O seu obxecto constitúeo primordialmente a representación e defensa dos 
intereses comúns de todas as cooperativas e os seus socios agrupados nas ramas 
ou sectores aludidos no artigo 40 dos estatutos, tan súas relacións coa 
Administración Pública, como nas particulares, así como o fomento do 
Cooperativismo Agrario, mediante a prestación dos servizos que soliciten os seus 
asociados, en materias tales como: 

-Asesoramento e xestión 

-Formación, información e divulgación. 

-Coordinación entre cooperativas asoc1adas 

-Conciliación e arbitraxe entre as Cooperativas Asociadas ou entre estas e os 
seus respectivos socios, en caso de conflito. 

-Representación e defensa dos intereses comúns de todas as ramas ou 
sectores formados palas Cooperativas asoc1adas no ámbito da Comunidade 
Autónoma de Galicia, do Estado Español, da Unión Europea , ou de calquera outro 
ámbito territorial, nos planos económico, social, legal e político, ante os Organismos e 
lnstitucións, Ministerios, Conserxerías, Órganos do Goberno e Autoridades, así como 
realizar todas as actuac1óns que estimen pertinentes, ou que lle sexan confiadas 
expresamente polas cooperativas asoc1adas, incluído o exerc1cio de accións 
xudiciais de calquera natureza ante toda clase de Autoridades e Organismos .. 

-Contratación e realización de Auditorías. 

-Asociarse en Federacións ou Asociacións de ámbito superior. 

-Fomento de constitución de novas Cooperativas Agrarias, así como a xestión 
de concentración de actividades cooperativas. 

-Fomento da competitividade empresarial das entidades socias: I+D+i, 
fomento dos intercambios comerciais e de comercio, asistencia a feiras e mellara e 
captación de financiamento. 

-Fomento da xestión de calidade no ámbito cooperativo, así coma os 
relacionados con excelencia empresarial. 

-Fomento, promoción, asesoramento, formactón, innovac tón e p restac tón dos 
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servizos ás cooperativas en materia de medio ambiente, sostibilidade 
medioambiental, cambio climático, responsabilidade social empresarial e aforro e 
eficacia enerxética. 

-Fomento, promoción, asesoramento, formación, mnovación e prestación de 
servizos en matena de Prevención de riscos laborais ás cooperativas e grupos 
cooperativos. 

-Fomento, promoción, asesoramento, formación, innovación e prestación de 
servizos en materia de promoción de igualdade de xénero no ámb1to cooperativo. 

-Fomento, promoción, asesoramento, formación e innovación en materia de 
servizos de benestar social en el ámbito cooperativo agrario e rural. 

-Colaborar con las entidades socias na prestación de servizos de 
asesoramento fiscal, laboral y contables a sus socios. 

-Desenvolvemento económico e social do medio rural de base cooperativa. 

-Calquera outra actividade e servizo de natureza análoga. 

AGACA non é Administración pública, nin forma parte do sector público e, en 
consecuencia , non ostenta a condición de poder adxudicador, aínda que pretende 
que os contratos incluídos no ámbito de PROGRAMAS ENMARCADOS NO 
OBXECTIVO DE "COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA"TRANSNACIONALES E 
INTERREGIONALES. PERÍODO DE PROGRAMACION 2014-2020 deberán axustarse 
aos principios de publicidade, concorrencia, transparencia, confidencialidade, 
igualdade e non discriminación, debendo efectuarse a adxudicación en forma que 
recaia na oferta económica máis vantaxosa, debendo poñerse a disposición de todos 
os interesados en participar nos procedementos de adxudicación de contratos 
regulados por elas, e publicarse no perfil do contratante, se é o caso. 

Conforme ao anteriormente exposto, redactáronse as presentes instruccións 
internas de contratación que foron sido aprobadas polo seu Consello Reitor. 

2.- RÉXIME DE CONTRATACIÓN 

O réxime de contratación de AGACA réxese polo disposto nas presentes 
instrucións e polo ordenamento xurídico privado que lle resulta de aplicación. 

A adxudicación dos contratos de obras, subministracións e servizos axustarase 
aos seguintes principios: 

A) PUBLICIDADE 

Entenderanse cumpridas as esixencias de publicidade coa inserción da 
información no perfil del contratante sen prexuízo de poder utilizar outros medios 
adicionais or alternativos. 
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A publicidade conterá unha breve descrición dos detalles esenciais do contrato 
que debe adxudicarse, o procedemento de adxudicación, valor estimado do 
contrato, lugar no que pode solicitarse a información complementaria, data límite de 
recepción de ofertas e lugar de entrega. 

Todos os contratos incluídos no ámbito de aplicación de PROGRAMAS 
ENMARCADOS NO OBXECTIVO DE "COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA" 
TRANSNACIONAIS E INTERREXIONAIS. PERIODO DE PROGRAMACION 2014-2020 
anunciaranse no perfil do contratante. 

B) TRANSPARENCIA 

A normattva de contratación da soctedade estará dispoñible no Perfil do 
Contratante. 

Nos Pregos que regulen as licitacións teranse en canta os seguintes aspectos: 

Os prazos para presentar as ofertas deberán ser suficientes para 
permitir ás empresas realizar unha avaliación adecuada e formular as 
súas ofertas. 
Determinación clara e previa do órgano ao que, no seu caso, 
correspóndelle efectuar a proposta de adxudicación, e do órgano 
competente para adxudicar o contrato. 

C) CONCORRENCIA DE OFERTAS 

Levaranse a cabo todas as actuacións para garantir o libre acceso nos 
procedementos incluídos no ámbito de aplicación das presentes instruc ións de todos 
os candidatos ou lic itadores capacitados para executar o obxecto do contrato. 

Nos procedementos negociados que se ce lebren ao amparo das presentes 
lnstruc ións entenderase garantido o princtpio de concorrencia coa pettción de ofertas 
a un mínimo de tres candidatos, sempre que sexa posible, seleccionado polo órgano 
de contratación e plenamente capacitados para a execución do contrato. 

Non se permite a adxudicación d1recta dos contratos incluídos no ámbito de 
aplicación das presentes lnstrucións. 

D) CONFIDENCIALIDADE 

O órgano de contratación non poderá divulgar a información facilitada polos 
empresarios que estes designasen como confidencial; este carácter afecta, en 
particular, aos segredos técnicos ou comerciais e aos aspectos confidenciais das 
ofertas. 

O contratista deberá respectar o carácter conftdenctal daquela información á que 
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teña acceso con ocasión da execución do contrato á que se lle deu o referido 
carácter nos Pregos ou no contrato, ou que pala súa propia natureza deba ser tratada 
como tal. 

E) IGUALDADE E NON DISCRIMINACIÓN. 

A descrición do obxecto do contrato non fará referencia a unha fabricación ou 
procedencia determinada, nin poderá refenrse a unha marca, patente, t1po, orixe ou 
produc1ón determinados, salvo se unha referencia deste tipo xustifícase polo obxecto 
do contrato e vai a acompañada da mención "ou equivalente". 

lgualdade de acceso para os operadores económicos de todos os Estados 
membros da UE. 

Se se esixe aos licitadores a presentación de certificados, títulos ou outro tipo de 
documentación xustificativa, deberán aceptarse os documentos procedentes doutros 
Estados membros da UE que ofrezan garantías equivalentes. 

Proscrición de facilitar, de forma discriminatoria, información que poida 
proporcionar vantaxes a determinados licitadores respecto do resto. 

Con obxecto de asegurar a publicidade, transparencia e o acceso público á 
información sobre a actividade contractual, a páxina web inclúe o perfil de 
contratante da Sociedade. A inclusión da licitación no perfil de contratante fornecerá 
os efectos de publicidade nos procedementos de adxudicación. 

A adxudicación debe efectuarse de forma que reca1a na oferta económ1ca máis 
vantaxosa de acordo cos critenos obxectivos de valoración de ofertas que en cada 
caso establecéronse. 

3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

Son órganos de contratación o Consello Reitor de AGACA e, no seu caso, o 
Presidente e/ou o Xerente, no ámbito das competencias que teñan ou lle sexan 
delegadas para ese efecto polo propio Consello Reitor. 

4.- OBXECTO E ALCANCE 

As presentes instrucións teñen por obxecto regular a actividade de AGACA en 
materia de contratación de obras, subministracións e servizos dentro do ámbito dos 
PROGRAMAS ENMARCADOS NO OBXECTIVO DE "COOPERACIÓN TERRITORIAL 
EUROPEA" TRANSNACIONAIS E INTERREGIONAIS. PERIODO DE PROGRAMACION 
2014-2020. 

Contratos de obra 

Son contratos de obra aqueles que teñen por obxecto a realización dunha obra ou 
a execución dalgún dos traballo asimilados ou a realización por calquera medio 
dunha obra que responda as necesidades específicas de AGACA. Ademais destas 
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prestacións, o contrato poderá comprender, no seu caso, a redacción do 
correspondente proxecto. 

Por obra enténdese o resultado dun conxunto de traballos de construción ou 
enxeñería civil, desttnado a cumprir en por si unha función económica ou técnica, que 
teña por obxecto un ben inmoble. 

Contratos de subministración 

Son contratos de subministración aqueles que teñen por obxecto a adquisición, o 
arrendamento financeiro, ou o arrendamento, con ou sen opción de compra, de 
produtos ou bens mobles. 

Contratos de servizos. 

Son aqueles cuxo obxecto son prestacións de facer consistentes no 
desenvolvemento dunha actividade ou dirixidas á obtención dun resultado distinto 
dunha obra ou unha subministración. A mesma consideración terá a adquisición de 
programas de computador desenvolvidos a medida. 

Non se aplicará o presente procedemento aos seguintes supostos: 

Compravenda, doazón, permuta, arrendamento ou demais análogos 
sobre bens inmobles ou propiedades incorporais, salvo as que recaian 
sobre programas de computador e cualifíquese como de servizos ou 
subministración. 

5. NECESIDADE E IDONEIDADE DOS CONTRATOS. 

AGACA celebrará aqueles contratos que sexan necesarios para o 
cumprimento e realización dos seus fins. 

6. CAPACIDADE PARA CONTRATAR. PROHIBICIÓNS PARA CONTRATAR. 
SOLVENCIA E CLASIFICACIÓN 

1. Están facultadas para contratar con AGACA as persoas naturais ou 
xurídicas, españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar, 
desenvolver prestacións que estean comprendidas dentro dos fins, obxecto ou 
ámbito de actividade que, a teor dos seus estatutos ou regras fundacionais, lles 
sexan propios , non estean incursos nunha prohibición de contratar, e posúan e 
acrediten, no seu caso, a debida solvencia económica, financeira e técnica ou 
profesional ou, nos casos en que así o esixa o Prego de Condicións, se atopen 
debidamente clasificadas. 

Os empresarios deberán contar, así mesmo, coa habilitación empresarial ou 
profesional que, no seu caso, sexa esix ib le para a realización da actividade ou 
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2. Se durante a tramitación dun procedemento e antes da formalización dun 
contrato, se producise a extinción da personalidade xurídica dunha empresa 
ltcitadora por fusión, escisión ou pala transmisión do seu patrimonio empresarial 
sucederanlle na súa posictón no procedemento as sociedades absorbentes, as 
resultantes da fusión, as beneficiarias da escisión ou as adquirintes do patrimonio ou 
da correspondente rama de actividade, sempre que reúna as condicións de 
capacidade e ausencia de prohibición de contratar e acredite a solvencia e 
clasificación nas condicións esixidas no Prego de Condictóns para poder participar 
no procedemento de adxudicación. 

Non poderán contratar con AGACA as persoas en quen concorra algunha das 
seguintes ctrcunstancias: 

Ter sido condenadas mediante sentenza firme por delitos de terrorismo, 
constitución ou integración dunha organización ou grupo criminal, asociación ilícita, 
financiamento ilegal dos partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción nos 
negoctos, tráfico de influencias, suborno, prevancación, fraudes, negociactóns e 
actividades prohibidas aos funcionarios, delitos contra a Facenda Pública e a 
Seguridade Social, delitos contra os dereitos dos traballadores , malversación, 
branqueo de capitais, delitos relativos á ordenación do territorio e o urbanismo, a 
protección do patrimonio histórico e o medio ambiente, ou á pena de inhabilitación 
especial para o exercicio de profesión, oficio, industria ou comercio. 

A prohibición de contratar alcanzará ás persoas xurídicas que sexan 
declaradas penalmente responsables, e a aquelas cuxos administradores ou 
representantes, o sexan de feito ou de dereito, vixente o seu cargo ou representación 
e ata o seu cesamento, atopásense na sttuactón menctonada neste apartado. 

b) Ter sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia 
profesional, de falseamento da competencia , de integración laboral e de igualdade 
de oportunidades e non discriminación das persoas con discapacidade, ou de 
estranxeiría, de conformidade co establecido na normativa vixente; por infracción moi 
grave en materia ambiental, de acordo co establecido na Lei 21/2013, do 9 de 
decembro, de avaliación ambiental; na Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas; na Lei 
4/1989, do 27 de marzo, de Conservación dos Espazos Naturais e da Flora e Fauna 
Stlvestres; na Lei 11 /1997, do 24 de abril, de Envases e Residuos de Envases; na Lei 
10/1998, do 21 de abril, de Residuos; no Texto Refundido da Lei de Augas , aprobado 
por Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, e na Lei 16/2002, do 1 de xullo, 
de Prevención e Control Integrados da Contaminación; ou por infracción moi grave en 
materia laboral ou social, de acordo co disposto no Texto Refundido da Lei sobre 
lnfraccións e Sancións na Orde Social, aprobado polo Real Decreto Lextslativo 
5/2000, do 4 de agosto, así como pala infracción grave prevista no artigo 22.2 do 
citado texto. 

e) Solic itar a declarac ión de conc urso voluntario, ser declaradas insolventes 

Santiago de Compostela. Rúa Tomiño, n• 22 ·Soto.15703 o S tgo. de Compostela. A CORUNA. Aptdo.: 2069. T 981 584 7 83 o 981 584 911 F 981 571 730 agaca@agaca.coop 
Lugo. Rúa Poeta Noriega Vareta. n° 30 o Et plla. 27004 o Lugo. LUGO. T982 201514 o 982 201 543 F 982 202 056 agacalugo@agaca.coop 
Ourense. Rúa Bedoia, n• 7 - 2° - Of. L 32004 o Ourense. OURENSE. T 988 242 481 F 988 242 480 agacaourense@agaca.coop 

www.agaca.coop 



  
P

8 
 

Asociación Galega de 
Cooperativas Agroalimentarias 

ERFIL DO CONTRATANTE Páxina a de 14 

en calquera procedemento, acharse declaradas en concurso, salvo que neste 
adquirise a eficacia un convenio, estar suxeitos a intervención xudicial ou ser 
inhabilitados conforme á Lei 22/2003, do 9 de xullo, Concursa!, sen que concluíse o 
período de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do concurso. 

d) Non acharse ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias ou de 
Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, nos termos que 
regulamentariamente se determinen; ou no caso de empresas de 50 ou máis 
traballadores, non cumprir o requisito de que polo menos o 2 por cento dos seus 
empregados sexan traballadores con discapacidade, de conformidade co artigo 42 
do Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se a proba o Texto 
Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa 
inclusión social, nas condicións que regulamentariamente se determinen. 

En relac1ón co cumprimento das súas obrigacións tributarias ou coa 
Seguridade Social, considerarase que as empresas se atopan ao corrente no mesmo 
cando as débedas estean aprazadas, fraccionadas ou se acordou a súa suspensión 
con ocasión da impugnación de tales débedas. 

e) Ter incorrido en falsidade ao efectuar a declaración responsable ou ao 
facilitar calquera outros datos relativos á súa capacidade e solvencia, ou incumprir, 
por causa que lle sexa imputable, a obrigación de comunicar a información que 
corresponda en mater1a de clasificación e a relativa aos rexistros de lic itadores e 
empresas clasificadas. 

f) Estar afectado por unha prohibición de contratar imposta en virtude de 
sanción administrativa fi rme, con arranxo ao previsto na Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, Xeneral de Subvencións, ou na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral 
Tributaria. 

g) Estar incursa a persoa física ou os administradores da persoa xurídica 
nalgún dos supostos da Lei 5/2006, do 1 O de abril , de Regulación dos Conflitos de 
Intereses dos Membros do Goberno e dos Altos Cargos da Administración Xeral do 
Estado ou as respectivas normas das Comun1dades Autónomas, da Lei 53/1984, do 
26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións 
Públicas ou tratarse de calquera dos cargos electivos regulados na Lei Orgánica 
5/1985, do 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeneral, nos termos establecidos na 
mesma. 

A prohibición alcanzará ás persoas xurídicas en cuxo capital participen, nos 
termos e contías establecidas na lexislación citada, o persoal e os altos cargos a que 
se refire o parágrafo anterior, así como os cargos electos ao servizo das mesmas. 

A prohibición esténdese igualmente, en ambos os casos, aos cónxuxes, 
persoas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendentes e 
descendentes, así como a parentes en segundo grao por consanguinidade ou 
afini dade das persoas a que se refi ren os parágrafos anteriores, ca ndo se produza 
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conflito de intereses co titular do órgano de contratación ou os titulares dos órganos 
en que se delegase a facultade para contratar ou os que exerzan a substitución do 
primeiro. 

h) persoas respecto das que se publicou no "Boletín Oficial do Estado" o 
incumprimento a que se reftre o artigo 18.6 da Let 5/2006, do 1 O de abril, de 
Regulación dos Conflitos de Intereses dos Membros do Goberno e dos Altos Cargos 
da Administración Xeral do Estado ou nas respectivas normas das Comunidades 
Autónomas, por pasar a prestar servizos en empresas ou sociedades privadas 
dtrectamente relactonadas coas competenctas do cargo desempeñado durante os 
dous anos seguintes á data de cesamento no mesmo. A prohibición de contratar 
manterase durante o tempo que permaneza dentro da organización da empresa a 
persoa contratada co límite máximo de dous anos a contar desde o cesamento como 
alto cargo. 

No que respecta á Solvencia, os requisitos mínimos de solvencia que deba 
reunir o empresario e a documentación requirida para acreditar os mesmos, 
indicaranse e especificaranse no Prego de Condicións, debendo estar vinculados ao 
seu obxecto e ser proporcionais ao mesmo. 

Nos devanditos Pregos, AGACA poderá admitir outros medios de proba da 
solvencia distintos dos previstos nos artigos 75 a 79 do TRLCSP. 

No que respecta á Clasificación, AGACA poderá esixir unha determinada 
clasificación aos licitadores para definir as condicións de solvencia requindas para 
celebrar o correspondente contrato. 

7. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. 

A celebractón de contratos por parte de AGACA irá precedida da elaboractón 
dun documento denominado Proposta de contratación, na que se conterán os datos 
máis relevantes da contratación que se propón. Determinarase a xustificación da 
necesidade e idoneidade do contrato. 

Ao expediente incorporaranse os Pregos que rexan a contratactón. 

Os Pregos de Cláusulas ou Condicións Particulares elaboraranse para todos 
aqueles contratos que esixan publicidade no que se incluirán os pactos e condicións 
definidoras dos dereitos e obngacións das partes do contrato. O Prego será parte 
integrante do contrato e no mesmo deberase establecer, entre outras, as 
características básicas do contrato, as modalidades de recepción das ofertas, os 
criterios de adxudicación e as garantías que deberán constituír, no seu caso, os 
ltcitadores ou o adxudicatario. Devanditos Pregos publicaranse no Perfil do 
Contratante. 

Os Pregos de Prescri cións Técnicas elaboraranse cando se co nsidere 
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conveniente en relación ao obxecto do contrato, e conterá as prescncións técnicas 
que haxan de rexer a realización da prestación e definirán as súas calidades. 

Completado o expediente de contratación ditarase resolución polo Órgano de 
Contratactón aprobando o mesmo e dispoñendo a apertura do procedemento de 
adxud icac 1ón. 

8. PROCEDEMENTOS DE SELECCIÓN. 

Atendendo aos PROGRAMAS ENMARCADOS NO OBXECTIVO DE 
"COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA" TRANSNACIONAIS E INTERREGIONAIS. 
PERIODO DE PROGRAMACION 2014-2020 e ás especiais circunstancias que 
concorren, os procedementos de selección serán os seguintes: 

A) PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Como regra xeral, adxudicaranse polo procedemento aberto todas as 
contratacións de obras, submtnistracións e servizos incluídos no ámbito de aplicactón 
das presentes lnstrucións. Excepcionalmente, poderá acudirse ao procedemento 
negociado se concorre algunha das circunstancias recollidas no apartado seguinte e 
esta é susceptible de aplicación. 

No procedemento aberto todo empresario interesado poderá presentar unha 
proposición, quedando excluída toda negociación dos termos do contrato cos 
licitadores. 

Realizarase mediante publicación de anuncio no perfil do contratante e/ou en 
prensa. 

B) PROCEDEMENTO NEGOCIADO 

O procedemento negociado poderá empregarse polo órgano de contratación nas 
contratacións nas que concorra algunha das circunstancias que se expoñen a 
continuación, e que deberán xustificarse no expediente: 

a) Cando as proposicións ou ofertas económicas no procedemento aberto 
seguido previamente sexan irregulares ou inaceptables por presentarse por 
empresarios carentes de aptitude, por infrinxir as condicións para a presentación de 
vanantes ou mellaras, ou por incluír valores anormais ou desproporcionados, sempre 
que non se modtfiquen substancialmente as condictóns onxtnais do contrato. 

b) Cando , tras seguirse un procedemento aberto, non se presentou ningunha 
oferta, ou non sexan adecuadas, sempre que non se modifiquen substancialmente as 
condicións orixinais do contrato. 

e) Cando, por razóns técnicas ou artísticas ou por motivos relacionados coa 
protecc ión de dereitos de exclusiva , o contrato só pode encomendarse a un 
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d) Cando unha imperiosa urxencia, resultante de acontecementos imprevisibles 
para o Órgano de Contratación e non imputables ao mesmo, demande unha pronta 
execución do contrato que non poida lograrse mediante a tramttación urxente do 
expediente. 

e) Cando se trate de obras, servizos ou subministracións complementarios que 
non figuren no proxecto nin no contrato de obra, servizo ou subministración principal, 
pero que debido a unha Circunstancia imprevista pasen a ser necesarios para 
executar o contrato principal, tal e como estaba descrito no proxecto ou no contrato, 
e cuxa execución se confíe ao empresario ao que se adxudicou o contrato principal 
de acordo cos prezos que rexan para este ou que, no seu caso, se fixen 
contraditoriamente, sempre que as obras, servizos ou subm1nistracións non poidan 
separarse técn1ca ou economicamente do contrato primitivo sen causar grandes 
inconvenientes a AGACA ou que, aínda que resulten separables, sexan estritamente 
necesarios para o seu perfeccionamento e que o importe acumulado das obras, 
servizos e subministracións complementarios non supere o 50 por 1 00 do prezo 
primitivo do contrato. Os demais contratos complementarios que non reúnan os 
requisitos sinalados haberán de ser obxecto de contratación independente. 

g) Tamén cando o valor estimado do contrato sexa inferior a 1.000.000 E no 
suposto de obras, ou sexa inferior a 50.000 E no suposto de servizos ou 
subministracións. 

No procedemento negociado a adxudicación recaerá no licitador 
xustificadamente elix ido polo órgano de contratación, tras efectuar consultas con 
diversos candidatos e negociar as condicións do contrato cun ou varios deles. 

A petición de ofertas realizarase aos provedores máis idóneos. Será necesario o 
coñecemento documental de, polo menos, tres ofertas. 

C) CONTRATOS MENORES 

Se prohíbe la adjudicación directa dentro del ámbito de aplicación de las 
presentes Instrucc iones, debtendo adjudicarse los contratos por el procedimiento 
abierto y, excepcionalmente, por el procedimiento negociado. 

9. ADXUDICACIÓN DO CONTRATO. 

A) PROCEDEM ENTO ABERTO 

O prazo para a presentactón de propostcións non será inferior a dez días naturais 
desde a publicación do anuncio. 

Concluída a fase de recepción de propos1c1ons, constituirase a Mesa de 
Contratación, que terá a composición que oportunamente se determ1ne, asistida, no 
seu caso, de técnicos independentes. 
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Analizarase se os propoñentes cumpren coas condicións de aptitude e non 
prohibición para contratar co sector público e se acreditan os criterios de solvencia 
económica, frnanceira e técnica ou profesional requiridos. Se a Mesa observa 
defectos materiais na documentación presentada poderá conceder, se o estima 
conveniente, un prazo non superior de 3 días hábiles para corrixilos e emendalos. 

Determinados os concorrentes que cumpren os requisitos esixidos, 
valoraranse as proposicións económicas e, no seu caso, técnicas de acordo cos 
criterios de puntuación contidos no Prego, elaborándose a proposta de adxudicación 
e redactándose Acta do acordo adoptado. 

A adxudicación recaerá na oferta economicamente máis vantaxosa, senda 
necesaria a xustificación da utilización e ponderación de criterios distintos ao prezo 
má1s baixo, cando non se atenda exclusivamente a este. 

Os criterios para a valoración e a determinación da oferta economicamente 
máis vantaxosa estarán directamente vinculados ao contrato, tales como a calidade, 
o prezo, o prazo de execución ou entrega da prestación, o custo de utilización, as 
características ambientais, a rendibilidade, o valor técnico, as características 
estéticas ou funcionais, a dispoñibilidade e custo dos repostas, mantemento, ou 
outros semellantes. 

As adxudicacións serán publicadas no Perfil do Contratante. 

B) PROCEDEMENTO NEGOCIADO 

Unha vez recibidas as ofertas pala Xerencia da Sociedade valoraranse as 
proposicións económicas e técnicas de acordo co solicitado, seleccionándose á 
empresa que presente a oferta economicamente máis vantaxosa. 

A Xerencia confeccionará o acordo de adxud1cación que deberá ser autorizado 
polo órgano de contratación. 

As adxudicacións serán publicadas no Perfil do Contratante. 

10. PERFECCIÓN E FORMALIZACIÓN DOS CONTRATOS 

Os contratos entenderanse perfeccionados mediante a adxudicación polo 
Órgano de Contratación. Con carácter xeral as partes formalizarán o contrato en 
documento privado aínda que se poderá elevar a escritura pública, se o solicita 
algunha das partes, ante o Notano que, no seu caso, designe AGACA Os gastos de 
Notaría serán de canta da parte que inste a súa elevación a escritura pública. 

Formalizaranse nun prazo inferior a 1 O días naturais dende a súa 
adxud icac 1ón. 

Antes da formalización do contrato, o adxudicatario deberá presentar a 
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documentación xustificativa de acharse ao corrente no cumprimento das súas 
obrigacións tributarias e coa Seguridade Social. No seu caso, o xustificante do 
ingreso na canta de AGACA do importe que se estableza no Prego deba abonar o 
contratista en caso de anuncios. 

Se se tratase dunha UTE, terá que presentar a escritura de constitución. 

De non cumprir no prazo sinalado, non procederá a formalización do contrato, 
podendo AGACA efectuar unha nova adxudicación ao licitador seguinte pala arde no 
que quedasen clasificadas as súas ofertas, sempre que iso fose posible e que o novo 
adxudicatario prestase a súa conformidade. 

A renuncia á celebración dun contrato ou a desistencia do procedemento 
acordaranse polo Órgano de Contratación antes da adxudicación, e será 
deb1damente notificado aos licitadores e non devindicará dere1to económico algún 
para os licitadores. Poderase renunciar á celebración do contrato por razóns de 
interese público debidamente xustificadas no expediente. Neste caso, non poderá 
promoverse unha nova licitación en tanto subsistan as razóns alegadas para 
fundamentar a renuncia. 

A desistencia do procedemento deberá estar fundado nunha infracc ión non 
emendable das normas de preparación do contrato ou das reguladoras do 
procedemento, debendo xustificarse no expediente a concorrencia da causa. A 
desistencia non impedirá a iniciación inmediata dun novo procedemento de licitación. 

Unha vez adxudicado o contrato, o órgano de contratación poderá renunciar ou 
desistir do mesmo, se o órgano encargado da validación dos gastos, non aproba ou 
autoriza devandito gasto, a celebración do contrato ou outra circunstancia análoga, 
sen que se xere ningún dereito de contido económ1co para o adxudicatario. 

11 . GARANTÍAS 

Nos contratos celebrados por AGACA, considerando as circunstancias 
concorrentes, poderá esixir a prestación dunha garantía aos licitadores para 
responder do mantemento das súas ofertas ata a adxudicación, e ao adxudicatario 
para asegurar a correcta execución da prestación. 

12. TRAMITACIÓN ABREVIADA 

URXENTE: se a celebración do contrato é necesaria para atender unha 
necesidade inaprazable por razóns de interese xustificado, poderá declararse a 
urxencia da súa tramitación, reducíndose os prazos á metade. 

DE EMERXENCIA: No caso de que AGACA teña que actuar de maneira 
inmediata por mor de acontecementos catastróficos, ou de situacións que supoñan 
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un grave perigo ou de necesidades que afecten á asociación 

13. ENTRADA EN VIGOR 

Estas Normas Internas entrarán en vigor dende o día seguinte á súa 
aprobación polo Consello Reitor. 
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