MEMORIA XUSTIFICATIVA DA NECESIDADE DA CONTRATACIÓN E PROPOSTA
DO CONCELLEIRO
Expediente núm.: 1967
Procedemento: Contratación para a obra de MELLORA DA SEGURIDADE NO CAMIÑO DE
QUIRINGOSTA -PLAN MELLORA CAMIÑOS MUNICIPAIS
De conformidade co artigo 20 da Lei de contratos do sector público 9/2017, de 8 de novembro,“as
entidades do sector público non poderán celebrar outros contratos que aqueles que sexan necesarios
para o cumprimento e realización dos seus fins institucionais. Para ese efecto, a natureza e extensión das
necesidades que pretenden cubrirse mediante o contrato proxectado, así como a idoneidade do seu
obxecto e contido para satisfacelas, cando se adxudique por un procedemento aberto, restrinxido ou
negociado sen publicidade, deben ser determinadas con precisión, deixando constancia diso na
documentación preparatoria, antes de iniciar o procedemento encamiñado á súa adxudicación ”.
Polo tanto resulta obrigada a xustificación da necesidade da contratación con carácter previo o inicio do
expediente de contratación.
Pola súa banda establece o artígo 63 da misma lei dispón a necesidad de publicación no perfil do
contratante da memoria xustificativa da actuación, do seguinte xeito:
“3. No caso da información relativa aos contratos, deberá publicarse polo menos a seguinte
información:
a) A memoria xustificativa do contrato, o informe de insuficiencia de medios no caso de contratos de
servizos, a xustificación do procedemento utilizado para a súa adxudicación cando se utilice un
procedemento distinto do aberto ou do restrinxido, o prego de cláusulas administrativas particulares e
o de prescricións técnicas que haxan de rexer o contrato ou documentos equivalentes, no seu caso, e o
documento de aprobación do expediente.
b) O obxecto detallado do contrato, a súa duración, o orzamento basee de licitación e o importe de
adxudicación, incluído o Imposto sobre o Valor Engadido.
c) Os anuncios de información previa, de convocatoria das licitacións, de adxudicación e de
formalización dos contratos, os anuncios de modificación e a súa xustificación, os anuncios de
concursos de proxectos e de resultados de concursos de proxectos, coas excepcións establecidas nas
normas dos negociados sen publicidade.
d) Os medios a través dos que, no seu caso, publicitouse o contrato e as ligazóns a esas publicacións.
e) O número e identidade dos licitadores participantes no procedemento, así como todas as actas da
mesa de contratación relativas ao procedemento de adxudicación ou, no caso de non actuar a mesa,
as resolucións do servizo ou órgano de contratación correspondente, o informe de valoración dos
criterios de adxudicación cuantificables mediante un xuízo de valor de cada unha das ofertas, no seu
caso, os informes sobre as ofertas incursas en presunción de anormalidade a que se refire o artigo
149.4 e, en todo caso, a resolución de adxudicación do contrato. Igualmente serán obxecto de
publicación no perfil de contratante a decisión de non adxudicar ou celebrar o contrato, a desistencia
do procedemento de adxudicación, a declaración de deserto, así como a interposición de recursos e a
eventual suspensión dos contratos con motivo da interposición de recursos”.
Co presente contrato se pretende a mellora da seguridade no camiño de Quiringosta, en Sanguiñeda.
De acordo co artigo 25.2l) é competencia municipal a infraestrutura viaria. En base a dita competencia
pretende o Concello de Mos, mellorar a seguirdade vial noca camiño da Quiringos na parroquia de
Sanguiñdea.
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Concello de Mos

Concello de Mos
Necesidade a satisfacer:
“O concello de Mos ten como obxectivo co viario municipal se atope nas mellores condicións de uso, o
que supón un garante na seguridade viaria. E por elo, e tendo en conta o estado no que se atopa o Camiño
da Quiringosta que se promova a mellora da SEGURIDADE VIARIA no CAMIÑO DA
QUIRINGOSTA.”
Características do contrato:
O obxecto do contrato non se divíde en lotes xa que se, a efectos da súa execución, :
“A realizacion independente das prestación comprendidas no obxecto do contrato dificultará a correcta
execcuión do mesmo”
1.3 Códigos de identificación das prestacións obxecto do contrato
O obxecto do contrato identifícase cos códigos seguintes:
“CPV 45233222-1 Traballos de pavimentación e asfaltado
”Á vista dos antecedentes descritos proponse:
PRIMEIRO.- Iniciar o expediente para a contratación descrita mediante o procedemento aberto
simplificado sumario, de conformidade co previsto no artigo 159 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de
Contratos do Sector Público.
SEGUNDO. Xustificar a celebración do contrato polos seguintes motivos: Co presente contrato
pretendese que o viario municipal se atope nas mellores condicións de uso, o que supón un garante na
seguridade viaria. E por elo, e tendo en conta o estado no que se atopa o Camiño da Quiringosta
promovose a mellora da SEGURIDADE VIARIA no CAMIÑO DA QUIRINGOSTA.”.
De acordo co artigo 25.2l) é competencia municipal a infraestrutura viaria. En base a dita competencia
pretende o Concello de Mos, mellorar a seguirdade vial noca camiño da Quiringosta na parroquia de
Sanguiñdea.

CUARTO. Que, pola Intervención municipal, fágase a retención de crédito, que acredite que existe
crédito suficiente e axeitado para financiar o gasto que comporta a celebración do contrato e que emita
informe sobre a fiscalización previa ou crítica do gasto.
QUINTO. De ser favorable a fiscalización previa, que se emita Informe-Proposta de Secretaría respecto
diso,
SEXTO. Non esixir o emprego de medios electrónicos no procedemento de presentación de ofertas en
relación co expediente de contrato de MELLORA DA SEGURIDAD NO CAMIÑO DE QUIRINGOSTA
por procedemento aberto simplificado sumario, polos seguintes motivos:
a) Debido ao carácter especializado da contratación, o uso de medios electrónicos require ferramentas,
dispositivos ou formatos de arquivo específicos que non están en xeral dispoñibles ou non aceptan os
programas xeralmente dispoñibles.
b) As aplicacións que soportan formatos de arquivo axeitados para a descrición das ofertas utilizan
formatos de arquivo que non poden ser procesados por outros programas abertos ou xeralmente
dispoñibles ou están suxeitas a un réxime de licenzas de uso privativo e o órgano de contratación non
poida ofrecelas para a súa descarga ou utilización a distancia.
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TERCEIRO. Ordenar a redacción dos pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescricións
técnicas que deben rexer o contrato e o proceso de adxudicación.

Concello de Mos
c) A utilización de medios electrónicos require equipos ofimáticos especializados dos que non dispoñen
xeralmente os órganos de contratación.
d) Os pregos da contratación requiren a presentación de modelos físicos ou a escala que non poden ser
transmitidos utilizando medios electrónicos.
e) Cando no proceso de presentación de ofertas o uso de medios non electrónicos sexa necesario ben por
unha violación da seguridade dos antedichos medios electrónicos ou para protexer información
especialmente delicada que requira un nivel tan alto de protección que non se poida garantir
adecuadamente utilizando dispositivos e ferramentas electrónicos dos que dispoñen en xeral os
operadores económicos ou dos que se poida dispor a través doutros medios de acceso alternativos no
sentido expresado no apartado 7 da disposición adicional 15ª da LCSP.
A non utilización de medios electrónicos non impide que en todas as comunicacións, intercambios e
almacenamento de información presérvense a integridade dos datos e a confidencialidade das ofertas e as
solicitudes de participación. Desta forma, asegúrase que non se examinará o contido das ofertas e
solicitudes de participación ata que venza o prazo previsto para a súa presentación.
Mos, 21 de xuño de 2018
O concelleiro Delegado de contratación
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