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3. Administración do Parlamento de Galicia 
3.3. Asuntos económicos e contratación  
 
Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia polo que se modifica o prego de cláusulas 
administrativas relativo á contratación administrativa do soporte do software de 
base de datos (Oracle), do software de gravación, do software de xestión de fluxos, 
dun sistema de alimentación ininterrompida e dunha cabina de almacenamento do 
Parlamento de Galicia 

No informe do Servizo de Tecnoloxías da Información indícase que foron detectados varios 
erros no cadro de especificacións do contrato do prego de cláusulas administrativas 
particulares da contratación administrativa do soporte do software de base de datos 
(Oracle), do software de gravación, do software de xestión de fluxos, dun sistema de 
alimentación ininterrompida e dunha cabina de almacenamento do Parlamento de Galicia, 
segundo figura no acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 1 de agosto de 2017, e 
publicados no BOPG número 161, do 11 de agosto de 2017. 

Polo tanto, a Mesa do Parlamento, vistos os informes dos Servizos Xurídicos e da 
Intervención da Cámara, acordou, na súa reunión do 11 de setembro de 2017, o seguinte: 

1º. Corrixir o cadro de especificacións do contrato do prego de cláusulas administrativas 
particulares da contratación administrativa do soporte do software de base de datos 
(Oracle), do software de gravación, do software de xestión de fluxos, dun sistema de 
alimentación ininterrompida e dunha cabina de almacenamento do Parlamento de Galicia, 
segundo figura no acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 1 de agosto de 2017, e 
publicados no BOPG número 161, do 11 de agosto de 2017, nos termos seguintes: 
 

Epígrafe 8 

Onde di: 

8 
Duración do 
contrato 

Tres anos desde o día seguinte á súa formalización 

Debe dicir: 

8 
Duración do 
contrato 

Tres anos desde que termine a vixencia da actual licenza nos 
termos recollidos no PPT. 

 

Epígrafe 11 

Onde di: 

11 
Solvencia 
económica e 
financeira 

Declaración relativa ao volume anual de negocios do licitador 
que, referida ao ano de maior volume de negocio dos tres 
últimos concluídos deberá ser, polo menos, unha vez e media o 
valor anual medio do contrato, ou sexa: 
Lote I: 49.868,50 € 
Lote II: 27.000,00 € 
Lote III: 9.000,00 € 
Lote IV: 3.375,00 € 
Lote V: 6.750,00 € 

jrfuente
Resaltado
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Acreditarase por medio das súas contas anuais aprobadas e 
depositadas no Rexistro Mercantil, de o empresario estar 
inscrito no devandito rexistro, e en caso contrario polas 
depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os 
empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil 
acreditarán o seu volume anual de negocios mediante os seus 
libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro 
Mercantil. 

Debe dicir: 

11 
Solvencia 
económica e 
financeira 

Declaración relativa ao volume anual de negocios do licitador 
que, referida ao ano de maior volume de negocio dos tres 
últimos concluídos deberá ser, polo menos, unha vez e media o 
valor anual medio do contrato, ou sexa: 
Lote I: 49.868,50 € 
Lote II: 27.000,00 € 
Lote III: 9.000,00 € 
Para estes lotes acreditarase por medio das súas contas anuais 
aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, de o 
empresario estar inscrito no devandito rexistro, e en caso 
contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba 
estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no 
Rexistro Mercantil acreditarán o seu volume anual de negocios 
mediante os seus libros de inventarios e contas anuais 
legalizados polo Rexistro Mercantil. 

Para lote IV e lote V: 
Dado o valor estimado do contrato, segundo o artigo 11.5 do 
RXLCAP os licitadores están exentos dos requisitos de 
acreditación da solvencia económica e financeira. 

Epígrafe 12 

Onde di: 

12 
Solvencia técnica 
e profesional 

Considerarase solvente a empresa licitadora que acredite un 
importe anual acumulado no ano de maior execución, dentro 
dos cinco últimos anos, de traballos similares por valor igual ou 
superior ao 70 % do orzamento anual de licitación, ou sexa:  
Lote I:  23.271,96 € 
Lote II: 12.600,00 € 
Lote III: 4.200,00 € 
Lote IV: 1.575,00 € 
Lote V:  3.150,00 € 
Os licitadores deberán entregar unha relación, selada e 
asinada, dos principais traballos do mesmo tipo realizadas no 
cinco últimos anos que inclúa importe, datas e destinatario, 
público ou privado, deles. Os traballos realizados acreditaranse 
mediante certificacións expedidas ou visadas polo órgano 
competente cando o destinatario sexa unha entidade do sector 
público ou, cando o destinatario sexa un suxeito privado, 
mediante unha certificación expedida por este, ou, na falta 
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desta certificación, mediante unha declaración do empresario. 
Só se terán en conta a efectos de acreditar a solvencia os 
traballos relacionadas co obxecto da presente contratación, 
que aparezan relacionadas e respecto das cales se acheguen 
certificacións ou declaración do empresario a que se fai 
referencia neste apartado. 

Debe dicir: 

12 
Solvencia técnica 
e profesional 

Considerarase solvente a empresa licitadora que acredite un 
importe anual acumulado no ano de maior execución, dentro 
dos cinco últimos anos, de traballos similares por valor igual ou 
superior ao 70% do orzamento anual de licitación, ou sexa:  
Lote I:  23.271,96 € 
Lote II: 12.600,00 € 
Lote III: 4.200,00 € 
Os licitadores deberán entregar unha relación, selada e 
asinada, dos principais traballos do mesmo tipo realizadas no 
cinco últimos anos que inclúa importe, datas e destinatario, 
público ou privado, deles. Os traballos realizados acreditaranse 
mediante certificacións expedidas ou visadas polo órgano 
competente cando o destinatario sexa unha entidade do sector 
público ou, cando o destinatario sexa un suxeito privado, 
mediante unha certificación expedida por este, ou na falta 
desta certificación, mediante unha declaración do empresario. 
Só se terán en conta para efectos de acreditar a solvencia os 
traballos relacionadas co obxecto da presente contratación, 
que aparezan relacionadas e respecto das cales se acheguen 
certificacións ou declaración do empresario a que se fai 
referencia neste apartado. 

Para lote IV e lote V: Dado o valor estimado do contrato, 
segundo o artigo 11.5 do RXLCAP os licitadores están exentos 
dos requisitos de acreditación da solvencia técnica e 
profesional. 

Epígrafe 13 

Onde di: 

13 Clasificación 

Lote I: Oracle: grupo V, subgrupo 3 ou 5, categoría 1 
Lote II: Software de gravación: grupo V, subgrupo 3 ou 5, 
categoría 1 
Lote III: Software de xestión de fluxos: grupo V, subgrupo 3 ou 
5, categoría 1 
Lote IV: Sistema de alimentación ininterrompida: grupo P, 
subgrupo 1, categoría 1 
Lote V: Mantemento cabina de almacenamento: grupo V, 
subgrupo 3 ou 5, categoría 1 
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Debe dicir: 

13 Clasificación Non procede 

Epígrafe 22 

Onde di: 

22 
Mesa de 
contratación 

Presidente: o vicepresidente 1º da Mesa do Parlamento. 
Vogais: 
− a vicepresidenta 2ª da Mesa do Parlamento. 
− a secretaria da Mesa do Parlamento. 
− o letrado oficial maior (en caso de ausencia poderao suplir un 

letrado do Parlamento). 
− a interventora do Parlamento (en caso de ausencia poderaa 

suplir a viceinterventora do Parlamento). 
Secretario: o xefe do Servizo de Persoal e Réxime Interior do 
Parlamento (en caso de ausencia poderao suplir un funcionario 
ou funcionaria do Servizo). 

Debe dicir: 

22 
Mesa de 
contratación 

Presidente: o vicepresidente 1º da Mesa do Parlamento. 
Vogais: 
− a vicepresidenta 2ª da Mesa do Parlamento. 
− a secretaria da Mesa do Parlamento. 
− un letrado ou letrada do Parlamento. 
− a interventora do Parlamento (en caso de ausencia poderaa 

suplir a viceinterventora do Parlamento). 
Secretario: o xefe do Servizo de Persoal e Réxime Interior do 
Parlamento (en caso de ausencia poderao suplir un funcionario 
ou funcionaria do Servizo). 

 

Epígrafe 26 

Onde di: 

26 
Seguro de 
responsabilidade 
civil 

Por importe de 150.000,00 € en cada un dos lotes. 

Debe dicir: 

26 
Seguro de 
responsabilidade 
civil 

Non se exixe. 

 

Epígrafe 28 

Onde di: 

28 Penalidades 

Establécese como penalidade o incumprimento dos servizos ou 
dos Acordos de Nivel de Servizo (ANS), nos termos do apartado 
4 da cláusula décimo quinta do PCA e a correspondente do 
PPT.  
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Debe dicir: 

28 Penalidades Non se establecen penalidades. 

2º. Comunicarlles este acordo ao Servizo de Persoal e Réxime Interior e á Intervención e 
Asuntos Económicos. 

3º. Publicar esta corrección de erros no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia e no perfil de 
contratante do Parlamento de Galicia. 
 
Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2017. 
Diego Calvo Pouso 
Vicepresidente 1º 
 

 
 

 

 

 




