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PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERAN A 
CONTRATACIÓN PARA ADXUDICAR, POLO PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN 
PUBLICIDADE, O CONTRATO DA OBRA "MELLORA DE INSTALACIÓNS DE 
ALUMADO EXTERIOR NO CONCELLO DE FORCAREI", DO PLAN CONCELLOS 
2017, DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL. 

Expediente:Obras 2/2017 

1ª.- OBXECTO E CUALIFICACIÓN DE CONTRATO.-

Constitúe o obxecto do contrato a realización das obras de "MELLORA DE 
INSTALACIÓNS DE ALUMADO EXTERIOR NO CONCELLO DE FORCAREI". con 
arranxo ao proxecto técnico redactado polo Enxeñeiro Técnico Industrial don Cesar 
Méndez Lorenzo. 

O proxecto técnico, condicións técnicas e cadros de prezos xuntamente coas cláusulas 
económico-administrativas deste prego, terán carácter contractual. 

O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo de obras, tal e como 
establece o artigo 6 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, 
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro. 

2ª.- PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN E ADXUDICACIÓN.-

A forma de adxudicación do contrato das obras de " MELLORA DE INSTALACIÓNS 
DE ALUMADO EXTERIOR NO CONCELLO DE FORCAREI", será o procedemento 
negociado sen publicidade, no que a adxudicación recaerá no licitador 
xustificadamente elixido polo órgano de contratación, tras efectuar consultas con 
diversos candidatos e negociar as condicións do contrato con un ou varios dE¿les, de 
acorde co artigo 169.1 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, 
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro. 

Non será necesario dar publicidade ao procedemento para asegurar a concorrencia, é 
dicir, será necesario solicitar ofertas, ao menos, a tres empresarios capacitados para a 
realización do obxecto do contrato. 

3ª.- PERFIL DO CONTRATANTE. 

Co fin de asegurar a transparencia e acceso público á información relativa a súa 
actividade contractual, é sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade, 
este concello canta co perfil do contratante ao que se terá acceso segundo as 
especificacións que se regulan na páxina web seguinte: www.forcarei.net.
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