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O presente informe emítese de acordo co disposto nos artigos 28 e 116 da Lei 9/2017, de contratos do Sector
Público (LCSP).
Obxecto e necesidade do contrato.
A Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. (SPI Galicia) é unha Sociedade Anónima Unipersoal adscrita á
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta de Galicia. Forman parte do seu obxecto social a realización
das actividades de conservación e explotación do tramo Alto de Santo Domingo - A-52 (AG-53 e AG-54) da
autoestrada Santiago de Compostela - Ourense, entre as que se inclúen as actividades dirixidas á explotación das
áreas de servizo, centros de transporte e aparcadoiros, e calquera outra actividade directa ou indirectamente
relacionada coa súa conservación e explotación, sempre que se atopen dentro da área de influencia do
mencionado tramo, así como as actividades que sexan complementarias da construción, conservación e
explotación desta.
Necesidade da contratación
A presente contratación ten por obxecto a realización da Coordinación de Seguridade e Saúde durante a execución
dos traballos de explotación, conservación e mantemento das Autoestradas AG-53 (Alto de Santo Domingo – A-52)
e AG-54 (AG-53 – Ourense). O desenvolvemento dos traballos de conservación, explotación e mantemento da AG53 e da AG-54 precisa da participación de medios humanos e medios materiais específicos dos que non dispón SPI
Galicia.
A execución do contrato precisa da participación de dúas persoas a tempo parcial.
Duración e orzamento do contrato
Establécese unha duración do contrato igual á do servizo das operacións de conservación e mantemento, de 4
anos, ampliable por 1 ano adicional de mutuo acordo entre o órgano de contratación e o adxudicatario,
acadándose un máximo de 5 anos, cumprindo o establecido no artigo 29.4 da Lei 9/2017.
De acordo cos cálculos realizados, o custe deste servizo ten un importe de 81.824,40 €, máis IVE, cun valor
estimado total de 123.197,84 €, co 21% de IVE incluído, ao engadir o custe do ano de posible ampliación do prazo.
Procedemento de contratación
Tendo en conta o importe de licitación deberá empregarse o procedemento aberto non suxeito a regulación
harmonizada.
Criterios de adxudicación
De acordo co establecido nos artigos 131 e 145 da LCSP, a adxudicación realizarase ordinariamente utilizando unha
pluralidade de criterios baseados no principio da mellor relación calidade-prezo, que se detallan a continuación:
Criterios de valoración non cuantificables mediante a mera aplicación de fórmulas e que dependan dun xuízo de
valor (subxectivos)
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Organización con elementos persoais para a realización do traballo. Incrementos dos recursos humanos sobre os
mínimos requiridos no apartado de solvencia repercuten na execución dos traballos tanto nos aspectos
cualitativos como dende un punto de vista cuantitativo, tendo en conta ademais as características
interdisciplinares do obxecto da prestación.
Programa de traballo. Resulta pertinente a presentación dun programa de traballos que describa o conxunto de
actividades a desenvolver para prestar o servizo contratado.
Plan de control de calidade dos traballos e actuacións medioambientais. Estimase pertinente incluír este criterio
de valoración que permite avaliar como se pretende asegurar a calidade dos traballos a través das medidas e
procedementos que incorporan no desenvolvemento do obxecto da prestación contratada. Do mesmo xeito se
valoran as medidas ambientais concretas a aplicar no conxunto de actividades que comprende a execución do
contrato que permitan a mellor xestión dende o punto de vista ambiental.
Memoria técnica dos traballos a realizar. Con este apartado analízase a metodoloxía dos traballos para comprobar
o coñecemento das actividades a realizar, en coherencia cos medios propostos, os prazos ofertados e as inversións
realizadas. Esta memoria analiza o obxecto, as problemáticas, as solucións propostas, o desenvolvemento dos
traballos, as novas metodoloxías en I+D+i vinculadas ao obxecto do contrato que se poidan aplicar, así como o
conxunto de actividades divulgativas que se poidan establecer e que configuren unha oferta consistente.
Medidas para o impulso demográfico. De conformidade co establecido na Lei 5/2021, do 2 de febreiro, de impulso
demográfico de Galicia inclúese este criterio de adxudicación co fin de valorar as medidas en materia de
conciliación da vida persoal, familiar elaboral así como en materia de corresponsabilidade que serán aplicables
para o persoal que interveña na execución do contrato
Criterios de valoración automática mediante a aplicación de fórmulas (obxectivos)
Prezo. A puntuación calcúlase en función das ofertas presentadas que determinan o limiar para apreciar que un
licitador puido presentar unha oferta inviable por ser anormalmente baixa. Con estes parámetros outórgase a
máxima puntuación ao licitador coa oferta máis económica que non fose declarada finalmente desproporcionada,
e cero puntos ás ofertas que sexan idénticas ao importe de licitación (sen baixa), establecendo unha
proporcionalidade progresiva entre ámbolos dous extremos citados, entendendo que o importe de licitación xa
está axustado aos prezos de mercado e, polo tanto, reflexa a tendencia asintótica intrínseca aos aforros que se
poden ir acadando.
Criterio laboral. Tendo en conta que este contrato ten por obxecto prestacións de caracter intelectual onde o
factor humano é primordial e a calidade do persoal adscrito ten unha incidencia directa no desenvolvemento dos
traballos e co fin de promover a estabilidade no emprego se valora a aqueles licitadores que se comprometen a
adscribir durante a execución do contrato unha porcentaxe de traballadores fixos como mínimo do 50% do total
de persoa xa que facilita as funcións de control, supervisión e dirección do contrato atribuídas ao órgano de
contratación ao ter a certidume de que ese persoal ofertado se vai manter durante todo o prazo de execución do
contrato.
A puntuación establecida para cada un dos criterios, segundo se recolle no prego de cláusulas administrativas
particulares, establecer unha ponderación dos criterios obxectivos que non é inferior á dos criterios subxectivos,
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de forma que non resulta necesario constituír un comité de expertos non integrados no órgano de contratación
para a avaliación dos criterios que dependen dun xuízo de valor.
División en lotes.
En base ó disposto no artigo 99.3 de la LCSP, considérase que este contrato non é divisible en lotes.
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