Instrucións para a contratación non suxeita a regulación harmonizada en
FUNDACIÓN EMALCSA
1. Obxecto:
Fundación Emalcsa forma parte do sector público e considérase un poder adxudicador
distinto das Administracións públicas, conforme ao que se establece no artigo 3.1d) e
3.3b) da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.
O artigo 175.b da Lei de Contratos do sector público, relativo á adxudicación dos
contratos que non estean suxeitos a regulación harmonizada, sinala que os poderes
adxudicadores que non teñan o carácter de Administración Pública aprobarán unhas
instrucións de obrigado cumprimento no ámbito interno das mesmas, nas que se
regulen os procedementos de contratación de forma que quede garantida a
efectividade dos principios de publicidade, concurrencia, transparencia,
confidencialidade, igualdade e non discriminación e que o contrato é adxudicado a
quen presente a oferta económicamente máis ventaxosa.
O obxecto da instrución é fixar os procedementos que vai seguir FUNDACIÓN
EMALCSA para a selección do contratista e a adxudicación dos contratos non suxeitos
a regulación harmonizada, é dicir, aqueles contratos distintos dos que se delimitan nos
artigos 13 a 17 da Lei de Contratos do Sector público.
2. Ámbito de aplicación e perfil do contratante:
2.1. As presentes instrucións serán de aplicación nos contratos de obras, de concesión
de obras públicas, de fornezo, de prestación de servizos ou de xestión de servizos
públicos non suxeitos a regulación harmonizada que celebre FUNDACIÓN EMALCSA.
2.2. Estas instrucións considéranse parte integrante dos contratos celebrados por
FUNDACIÓN EMALCSA e o seu contido estará dispoñible no perfil de contratante
desta entidade, sen prexuízo da súa achega polos medios habituais aos licitadores
interesados en participar nas contratacións que para ese efecto se convoquen.
2.3. A web de FUNDACIÓN EMALCSA permitirá o acceso ao perfil de contratante.
Deste xeito, trátase de asegurar a transparencia e acceso público á información
relativa á actividade contractual coa empresa. Este perfil publicará os anuncios de
licitación preceptivos, as licitacións abertas ou en curso e a súa documentación, as
contratacións programadas, os contratos adxudicados, procedementos anulados e
calquera outra información de carácter xeral.
3. Procedementos de contratación:
3.1. Os contratos de cuantía igual ou superior a 50.000 euros adxudicaranse mediante
concurso (procedemento aberto). Tamén poderán adxudicarse por concurso os
contratos de cuantía inferior nos que se entenda conveniente promover a concurrencia
de empresas en atención á natureza e as características técnicas da prestación.
13.2. Os contratos de adquisicións de bens ou produtos (suministros) e os de servizos
cuxa cuantía estea comprendida entre 18.000 e 50.000 euros adxudicaranse mediante
procedemento negociado.
3.3. Os contratos de obras de cuantía inferior a 50.000 euros poderán adxudicarse por
procedemento negociado ou, atendida a natureza e características do obxecto a
realizar, ser considerados contratos menores.
3.4. Os contratos de suministros e servizos de cuantía inferior a 18.000 euros poderán
ter a consideración de contratos menores ou ser adxudicados por procedemento
negociado.
4.- Normas de obrigado cumprimento:
4.1. Persoas xurídicas: só poderán ser adxudicatarias de contratos aquelas cuxas
prestacións estean comprendidas no seu obxecto social.
4.2. Unións de empresarios: poderán contratar as unións temporais sen que sexa
necesaria a formalización en escritura pública ata a adxudicación. Os empresarios
quedarán obrigados solidariamente. Deberán designar un apoderado que os
represente ata a extinción do contrato. A duración da unión temporal será coincidente
coas do contrato ata a súa extinción. Deberán acreditar a súa clasificación ou

solvencia todos os empresarios da unión temporal.
4.3. Empresas non comunitarias: Deberán acreditar mediante informe da Misión
Diplomática Permanente española que o estado de procedencia da empresa admite a
participación de empresas españolas en contratación similar e deberán ter sucursal en
España nos contratos de obras.
4.4. Prohibicións de contratar: Non poderán contratar as persoas en quen concorran
algunha das circunstancias relacionadas no artigo 49 da Lei de Contratos do Sector
Público. A proba de non estar incursas en prohibición de contratar acreditarase
mediante testemuño xudicial ou declaración administrativa, ou declaración
responsable outorgada ante unha autoridade administrativa, notarial ou organismo
profesional.
4.5. Deberá acreditarse en calquera procedemento a solvencia económica financeira
técnica e profesional e a súa correspondente clasificación de conformidade co
disposto na Lei de Contratos do Sector Público.
4.6. Os contratos que celebre FUNDACIÓN EMALCSA terán carácter privado e
rexeranse en canto á súa preparación e adxudicación polas normas de contratación do
sector público, aplicándose supletoriamente as demais normas de dereito
administrativo ou, no seu caso, as normas do dereito privado. En canto aos seus
efectos e extinción rexeranse polo dereito privado.
4.7. Calquera documento ou prego de condicións, solicitude de oferta, celebración de
contrato, así como calquera outro trámite que se derive das presentes instrucións
deberá ser aprobado e subscrito polo Director Xeral de FUNDACIÓN EMALCSA.
5. Concurso ou procedemento aberto:
5.1. A adxudicación de contratos por concurso requirirá a elaboración do
correspondente prego ou documento de condicións de execución da prestación e a
publicidade da licitación no perfil de contratante ou, de forma alternativa e/ou adicional,
mediante anuncio nun ou varios diarios de prensa do ámbito que se determine, sen
prexuízo da súa inserción nos boletíns oficiais que se consideren oportunos.
5.2. No documento de condicións deberanse incluír, polo menos, as seguintes
mencións:
a) Definición do obxecto do contrato. b) Características básicas do contrato. c) O prezo
certo ou o modo de determinalo. d) A duración do contrato ou as datas estimadas para
o comezo da súa execución e a súa finalización, así como a da prórroga ou prórrogas
que, no seu caso, se prevean. e) As condicións de pago. f) O réxime de admisión de
variantes, no seu caso. g) As modalidades de recepción das ofertas. h) Os criterios de
adxudicación. i) As garantías que deberán constituír, no seu caso, os licitadores ou o
adxudicatario. j) Os supostos en que procede a resolución do contrato. k) O réxime de
penalidades que, no seu caso, póidase impoñer ao adxudicatario nos supostos de
demora na execución, defectos ou incumprimento de obrigacións contractuais.
5.3. No concurso poderá presentar unha proposición todo empresario interesado en
participar na licitación. Así mesmo, FUNDACIÓN EMALCSA poderá invitar a presentar
oferta a todos os empresarios que considere adecuados en razón da súa
especialidade e idoneidad para o contrato de que se trate.
5.4. No anuncio da licitación determinarase a forma de acceso ao documento de
condicións.
5.5. Aos licitadores interesados en participar no concurso poderáselles esixir que
acrediten o cumprimento dos seguintes requisitos:
a) Que teñen plena capacidade de obrar, o que deberá acreditarse na forma que
determine o documento de condicións. b) Que contan coa solvencia requirida no
documento de condicións para executar o contrato.
A este respecto, poderanse utilizar como medios de acreditación da solvencia os
establecidos nos artigos 64 a 68 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do
Sector Público. A acreditación da solvencia poderá ser substituída, nos casos en que
así o esixa o documento de condicións, pola clasificación que proceda. A clasificación
concreta a esixir poderá establecerse por referencia ao disposto nos arts. 25 e 26 e 37
e 38 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro. Así mesmo, poderase esixir

ás persoas xurídicas que especifiquen na oferta os nomes e a cualificación profesional
do persoal responsable de executar a prestación. c) Que contan coa habilitación
empresarial ou profesional necesaria que, no seu caso, sexa exixible para a
realización da actividade ou prestación que constitúa o obxecto do contrato.
d) Que se atopan ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa
Seguridade Social, o que se acreditará na forma que determine o documento de
condicións.
5.6. Os licitadores deberán presentar a súa documentación no prazo e na forma que
especifique o documento de condicións contractuais.
5.7. O documento de condicións poderá esixir que os licitadores constitúan unha
garantía, na porcentaxe ou cuantía que se determine, sobre o importe de
adxudicación, que responderá do cumprimento polo contratista das súas obrigacións
contractuais. A garantía poderá constituírse en metálico ou en calquera outro medio
admitido no tráfico xurídico. Será válida a constitución da citada a través dos medios
establecidos no artigo 84 da Lei de Contratos do Sector Público.
5.8. O documento de condicións poderá prever a posibilidade de que os licitadores
introduzan variantes ou melloras nas súas proposicións. Neste caso, poderá
concretarse sobre que aspectos e en que condicións poderanse presentar as melloras
ou variantes.
5.9. No documento de condicións estableceranse os criterios de valoración que
servirán de base para determinar a oferta económicamente máis ventaxosa. Os
criterios de valoración das ofertas haberán de estar directamente vinculados ao
obxecto do contrato, debéndose indicar a ponderación correspondente a cada un
deles. Entre outros, poderanse tomar en consideración os seguintes:
a) Prezo do contrato. b) Prazo de execución ou entrega da prestación. c) Calidade
técnica da proposición. d) Melloras sobre o obxecto proposto. e) A rendibilidade. f) As
características estéticas ou funcionais. g) A asistencia técnica. h) Outros similares
directamente vinculados ao obxecto do contrato.
5.10. Para a adxudicación do contrato no concurso o Órgano de Contratación poderá
estar asistido por unha Comisión de Contratación, a cal terá como misión examinar a
documentación presentada polos licitadores, proceder á apertura pública de ofertas,
efectuar a valoración destas e formular a proposta de adxudicación. En calquera caso
o Director Xeral de FUNDACIÓN EMALCSA será o responsable do Órgano de
Contratación.
5.11. A Comisión de Contratación terá a composición que en cada caso se determine.
A designación da Comisión poderá facerse con carácter permanente para todos os
contratos ou con carácter específico para un contrato concreto. Para a adxudicación
do contrato, a Comisión poderá contar co asesoramento técnico que precise.
5.12. No lugar, día e hora designados no documento de condicións ou no anuncio da
licitación procederase pola Comisión, no seu caso, á apertura pública do sobre coas
ofertas e a documentación que acompaña a estas. En caso de observar na
documentación presentada deficiencias que sexan consideradas subsanables,
poderase dar aos licitadores afectados o prazo de subsanación que se considere
conveniente, sen que poida ser inferior a 3 días hábiles. De todo iso deixarase
constancia na correspondente acta.
5.13. A continuación procederase a analizar e valorar as proposicións conforme aos
criterios de adxudicación establecidos no documento de condicións, tras o cal poderá,
si se estima conveniente ao obxecto de obter melloras, abrirse unha rolda de
negociacións cos licitadores.
5.14. Analizadas e valoradas as proposicións, a Comisión de Contratación, no seu
caso, efectuará a proposta ou informe de adxudicación, que deberá recaer na oferta
que resulte económicamente máis ventaxosa.
5.15. No caso de que ningunha das proposicións presentadas se axuste ás
necesidades de FUNDACIÓN EMALCSA ou cando se presuma que a proposición
económicamente máis ventaxosa non poida ser cumprida de acordo cos requisitos de
execución esixidos por FUNDACIÓN EMALCSA, poderá declararse deserto o
concurso ou desistirse do procedemento.
5.16. A proposta de adxudicación será elevada ao Órgano de Contratación que dictará

a correspondente resolución aprobando a adxudicación.
5.17. O contrato perfeccionarase coa adxudicación realizada polo Órgano de
Contratación, que será notificada ao adxudicatario e aos non adxudicatarios.
5.18. No prazo que se determine, que non poderá ser inferior a dez días, se
formalizará o contrato por escrito. No caso de que o documento de condicións fose
esixido a constitución polo adxudicatario dunha garantía, previamente á formalización
deberá ter constituido por aquél a citada garantía.
6. Procedemento negociado:
6.1. Cando se utilice o procedemento negociado será necesario solicitar ofertas, polo
menos, a tres empresas capacitadas para a realización do obxecto do contrato,
sempre que iso sexa posible, fixando coa seleccionada o prezo do mesmo e deixando
constancia de todo iso no expediente.
Entenderanse cumpridas as esixencias derivadas do principio de publicidade coa
inserción da información relativa á licitación dos contratos cuxo importe supere os
50.000 € no perfil do contratante de FUNDACIÓN EMALCSA, sen prexuízo de que nos
casos en que se entenda conveniente para os intereses da empresa arbítrense outras
modalidades, alternativas ou adicionais, de difusión. Garantirase o cumprimento do
artigo 162.1 da Lei de Contratos do Sector Público.
6.2. Poderán solicitarse ofertas de empresas que figuren nos arquivos e bases de
datos de FUNDACIÓN EMALCSA así como de empresas que operen no mercado e
non consten nos arquivos e bases de datos.
6.3. En todo caso, as empresas ás que se solicite oferta deberán posuír a habilitación
empresarial ou profesional adecuada para a realización da actividade ou prestación
que constitúa o obxecto do contrato, extremo que poderá ser comprobado por
FUNDACIÓN EMALCSA cando o considere xustificado.
6.4. A invitación a presentar oferta poderá realizarse directamente ás empresas a
través de fax ou medios electrónicos, informáticos ou telemáticos. En caso de
estimarse necesario ou conveniente aos intereses do servizo, poderá tamén realizarse
a solicitude de ofertas mediante anuncio no perfil de contratante ou nun ou varios
diarios de prensa.
Á invitación escrita achegarase o documento ou prego de condicións contractuais ou o
documento de solicitude de oferta, no seu caso. Non entanto, a falta de escrito de
invitación, considerarase como tal a remisión do propio documento ou prego de
condicións.
6.5. No procedemento negociado a adxudicación recaerá no licitador xustificadamente
elixido por FUNDACIÓN EMALCSA, tras solicitar ofertas a diversos candidatos e,
cando sexa posible ou conveniente, negociar as condicións do contrato cun ou varios
deles.
6.6. Con carácter xeral, poderase negociar coa empresa ou empresas participantes no
procedemento a fin de conseguir melloras ou condicións máis ventaxosas para
FUNDACIÓN EMALCSA, tanto sobre as ofertas en si mesmas como sobre as melloras
ou variantes que, no seu caso, poidan ofrecer os participantes.
6.7. Non será necesaria a negociación cando por razóns técnicas ou de celeridade
aquela considérese inadecuada aos intereses de FUNDACIÓN EMALCSA, ou cando
se presuma que a oferta pode perder calidade ou consistencia como consecuencia da
negociación.
6.8. Na negociación que, no seu caso, celébrese coidarase especialmente que os
participantes reciban igual trato, non podendo facilitar, de forma discriminatoria,
información que poida dar vantaxes a un ou varios licitadores con respecto ao resto.
6.9. Si como consecuencia das negociacións realizadas quedasen invalidadas as
ofertas aportadas inicialmente polos interesados, estes deberán aportar unha nova
oferta que conteña a súa posición definitiva no prazo que ao efecto lle notifique
FUNDACIÓN EMALCSA.
6.10. No expediente deberá deixarse constancia, no seu caso, das negociacións
realizadas, así como das invitacións cursadas, das ofertas recibidas e das razóns para
a súa aceptación ou rexeitamento.
6.11. No procedemento negociado poderá elaborarse, dependendo das necesidades e

esixencias de FUNDACIÓN EMALCSA, un documento ou prego de condicións ou de
solicitude de oferta, no que se farán constar as mencións que se consideren
necesarias para garantir a correcta execución do contrato. Entre outras, poderanse
facer constar as seguintes mencións:
a) A definición e características do obxecto do contrato.
b) No caso de que se coñeza ou poida determinarse con antelación, o prezo e o prazo
de duración. c) Os aspectos económicos e/ou técnicos sobre os que recaerá, no seu
caso, a negociación cos participantes.
d) As condicións de execución do contrato e) Os requisitos de capacidade e solvencia
que, no seu caso, se vaian a esixir aos participantes no procedemento e a forma de
acreditación. f) O prazo, lugar e medios para remitir as ofertas. g) Outras que se
consideren adecuadas para asegurar a correcta execución da prestación.
6.12. O documento ou prego de condicións será elaborado tendo en conta as
características da prestación a realizar, a maior ou menor complexidade da súa
realización ou a relevancia que aquela poida ter. En contratos de escasa relevancia,
complexidade técnica ou cuxa prestación estea definida de xeito preciso e completa, o
documento de condicións poderá consistir nunha solicitude de oferta ou pedido co
alcance que se considere suficiente.
6.13. En todo caso, as empresas interesadas en participar no procedemento deberán
contar coa capacidade e habilitación profesional adecuada para a realización da
prestación.
Para ese efecto, poderá esixirse que os participantes cumpran determinados
requisitos de capacidade e/ou solvencia económica, financeira e técnica ou
profesional, aínda que a acreditación ou comprobación do cumprimento de tales
requisitos poderá ser soamente esixida ao proposto como adxudicatario, antes da
adxudicación, a través dos medios e na forma que se determine no documento de
condicións ou na notificación daquela.
Non será necesario establecer requisitos de capacidade e/ou solvencia cando a
solicitude de oferta realícese a empresas que resulten adxudicatarias de contratos
anteriores respecto das que xa se dispoña da documentación acreditativa de tales
requisitos ou se teña constancia da súa capacidade e solvencia a través da súa
experiencia ou prestixio no sector de actividade a que pertenzan, sen prexuízo da
posibilidade de comprobar tales extremos en caso de estimarse conveniente.
A este respecto, as empresas interesadas en manter con FUNDACIÓN EMALCSA
relacións contractuais continuadas no tempo comprométense a comunicar á empresa
calquera variación que se produza nas súas circunstancias persoais ou sociais e que
poidan afectar á súa capacidade e/ou solvencia para contratar.
6.14. Recibidas as ofertas, e efectuadas, no seu caso, as oportunas negociacións coa
empresa ou empresas invitadas ao procedemento, levarase a cabo a adxudicación do
contrato á oferta que resulte máis ventaxosa para FUNDACIÓN EMALCSA polo seu
Director Xeral.
6.15. A adxudicación será notificada ao adxudicatario do contrato. Non entanto, poderá
facer as veces de notificación o documento de pedido ou aceptación da oferta remitida
polo adxudicatario, sen prexuízo da posibilidade de optar neste caso, así mesmo, pola
notificación.
6.16. O contrato poderá ser formalizado por escrito no correspondente documento
contractual cando se estime conveniente ou sexa esixido por calquera das partes. En
caso de non formalizarse por escrito entenderase que fai as veces de documento
contractual o documento ou prego de condicións ou de solicitude de oferta, o
orzamento ou oferta presentada polo adxudicatario ou o documento de confirmación
da oferta ou do pedido.
6.17. Naqueles casos en que, unha vez detectada unha necesidade ou problema,
FUNDACIÓN EMALCSA non teña criterio suficiente para concretar ou definir o
obxecto do contrato a realizar ou, tendo criterio, estime máis ventaxoso entrar en
contacto coas empresas do sector correspondente para valorar as súas suxestións ou
propostas de solución, poderase acudir tamén ao procedemento negociado coas
seguintes particularidades:
- Nestes supostos, unha vez concretado o posible obxecto do contrato coas empresas

contactadas, solicitaranse as súas ofertas indicando que se inclúan todos aqueles
aspectos que configurarían a relación contractual, ademais do obxecto, tales como o
prazo de execución do contrato, o prezo, referencias da prestación, etc.
- Recibidas as diferentes ofertas procederase á súa valoración e adxudicación á que
se considere máis ventaxosa ou adecuada ás necesidades que se pretenden
satisfacer.
7.- Procedemento restrinxido:
7.1. FUNDACIÓN EMALCSA poderá utilizar o procedemento restrinxido a efectos de
contratación. Neste caso, só presentarán proposición os empresarios previamente
seleccionados en atención á súa solvencia.
7.2. Non se poden negociar os términos dos contratos.
7.3. Número mínimo de empresarios invitados: 5.
8.- Contratos menores:
8.1. Os contratos de obras de cuantía inferior a 50.000 euros e os contratos restantes
apuntados no artigo 2.1 destas instrucións de cuantía inferior a 18.000 euros poderán
ser adxudicados como contratos menores, atendidas as características ou
circunstancias das prestacións a realizar.
8.2. Os contratos menores poderán adxudicarse directamente a calquera empresario
con capacidade de obrar e coa habilitación profesional necesaria para realizar a
prestación.
8.3. A tramitación destes contratos só esixirá a aprobación do gasto e a incorporación
da factura correspondente. No caso do contrato menor de obras deberá incluírse,
ademais, o orzamento das obras e, cando normas específicas así o requiran, o
proxecto das mesmas. Todo iso sen prexuízo de que FUNDACIÓN EMALCSA entenda
conveniente solicitar un informe de supervisión cando o traballo afecte á estabilidade,
seguridade ou estanqueidade da obra.
8.4. Os contratos menores non poderán ter unha duración superior a un ano nin ser
obxecto de prórroga.
8.5. Nestes contratos poderase solicitar unha soa oferta ou pedido de empresas
habilitadas para a realización da prestación.
8.6. O pedido poderá realizarse tanto a empresas que consten nos arquivos ou
listados de FUNDACIÓN EMALCSA como a outras que operen no mercado e conten
coa habilitación adecuada para realizar a prestación obxecto do contrato.
8.7. En todo caso, FUNDACIÓN EMALCSA poderá solicitar a información que
considere necesaria para comprobar a habilitación empresarial ou profesional das
empresas ás que solicite oferta.
9. Condicións xerais dos contratos:
9.1. A presentación da oferta a FUNDACIÓN EMALCSA, coa súa correspondente
autorización, ou a recepción do pedido sen expreso rexeitamento por parte do
contratista ou proveedor implicará a aceptación expresa e incondicional das presentes
condicións.
9.2. O alcance da contratación obxecto da solicitude de oferta ou pedido comprende,
ademais de canto se detalla no mesmo, todo o que sexa necesario ata a entrega final
en condicións de utilización e perfecto funcionamento.
9.3. FUNDACIÓN EMALCSA non será responsable da seguridade, dentro ou fóra dos
recintos obxecto da súa competencia, das persoas empregadas polo contratista ou
proveedor, nin das infraccións que este, no seu caso, cometa respecto das patentes
de fabricación, permisos de construción, licenzas, servidumes ou autorizacións
exixibles de conformidade coa lexislación ou as ordenanzas vixentes, respondendo
aquel de todos os impostos, dereitos, taxas ou compensacións e demais gravames ou
gastos que resulten de aplicación segundo as disposicións vixentes, na forma e
cuantía que estas sinalen.
10. Obrigacións do contratista:
O contratista será responsable da selección e vixilancia do persoal asignado á

execución do contrato, exercitando o poder de dirección daquel conforme á lexislación
laboral, de Seguridade Social e Seguridade e Saúde no Traballo, debendo poñer a
disposición de FUNDACIÓN EMALCSA, cando así sexa requirido, a documentación
acreditativa do cumprimento de tales obrigacións. En materia de prevención de riscos
laborais o contratista deberá dispoñer, cando estea obrigado a iso, do correspondente
plan de prevención.
11. Entrega e inspección:
11.1. A entrega das obras, bens, produtos ou servizos deberá efectuarse na data, lugar
e condicións sinalados no contrato ou na solicitude de oferta ou pedido. O contratista
obrígase a cumprir a data de entrega final e as datas de entrega parciais establecidas,
no seu caso.
11.2. FUNDACIÓN EMALCSA resérvase o dereito de inspeccionar todos os materiais
e/ou equipos contratados no lugar de fabricación, almacenaxe ou execución dos
mesmos, así como de visitar as instalacións e verificar o traballo dos adxudicatarios de
contratos de servizos ou outros.
12. Prezos:
12.1. Os prezos ofertados manteranse inalterables durante toda a vixencia do
contrato, salvo que se estableza expresamente a revisión de prezos do contrato no
documento ou prego de condicións contractuais.
12.2. Cando se estableceron prezos unitarios, o importe total da contratación será o
que resulte de aplicar os citados prezos ás unidades realmente fornecidas ou
executadas.
13. Facturación:
13.1. As facturas, a súa documentación soporte e a correspondencia sobre as
mesmas deberán enviarse ao Departamento de Administración, á dirección indicada
por FUNDACIÓN EMALCSA.
13.2. As facturas deberán emitirse de conformidade coa normativa fiscal e mercantil de
aplicación, a nome de FUNDACIÓN EMALCSA, debendo facer referencia ao número
de pedido ou encargo que as motivou.
13.3. A data de cada factura non poderá ser anterior á data da solicitude de oferta ou
pedido nin á de entrega ou execución da prestación.
13.4. Non se admitirán nin contarán aos efectos de data de entrada en FUNDACIÓN
EMALCSA aquelas facturas que non cumpran os requisitos anteriormente sinalados
ou aqueloutras que se emitan sen que exista a correspondente solicitude de oferta ou
pedido ou contrato.
14. Condicións de pago:
14.1. Todos os pagos realizaranse aos noventa días da data da factura mediante os
sistemas admitidos no tráfico xurídico (cheque, transferencia bancaria...), salvo que se
acorde outro prazo.
14.2. Cando entre a data da factura e a data de recepción desta medien máis de 15
días, FUNDACIÓN EMALCSA poderá tomar como base de cálculo do prazo para o
pago a data de recepción.
14.3. O pago do prezo non supón que FUNDACIÓN EMALCSA considere efectuada
correctamente a prestación nin a renuncia aos dereitos que poidan corresponderlle en
virtude da mesma fronte ao contratista, reservándose expresamente o exercicio de
tales dereitos, sen prexuízo do pago efectuado.
14.4. FUNDACIÓN EMALCSA resérvase o dereito de compensar partidas deudoras ou
acreedoras fronte ao contratista ou proveedor, debendo notificar a este as operacións
realizadas.
14.5. O contratista non poderá ceder a terceiros os dereitos e créditos que para o
mesmo derívense do contrato ou pedido realizado nin realizar calquera outra
operación que supoña disposición por calquera título, gravame, compromiso e/ou
transacción sobre os mencionados dereitos ou créditos, salvo que sexa expresamente
autorizado por FUNDACIÓN EMALCSA.

15. Penalidades por atraso ou por defectos da prestación:
15.1. En caso de incumprimento das datas de entrega ou dos prazos de execución,
tanto parciais como finais, FUNDACIÓN EMALCSA poderá establecer por cada día
natural de demora unha penalidade de 5 euros por cada 1.000 euros do prezo do
contrato ou a que, no seu caso, establézase no documento ou prego de condicións
contractuais.
15.2. No caso de que existan defectos na prestación, nos materiais ou bens obxecto
do contrato poderase establecer unha penalidade igual á anterior ou a que, no seu
caso, establézase no documento de condicións, por cada día natural que transcorra
sen haberse iniciado a reparación correspondente. Aos efectos anteriores,
FUNDACIÓN EMALCSA poñerá en coñecemento do contratista de forma fidedigna o
defecto observado e a data en que deba iniciarse a reparación.
16. Garantía:
16.1. O contratista está obrigado a garantir as obras, os produtos, bens e equipos
obxecto do contrato, contra todo defecto de construción, fabricación ou deseño, por un
período dun ano a partir da súa posta en servizo, comprometéndose a repoñer ou
reparar os que resulten defectuosos. No caso de contratos de servizos, o
adxudicatario deberá durante o prazo dun ano desde a finalización do contrato prestar
o auxilio e cooperación que FUNDACIÓN EMALCSA entenda conveniente.
16.2. Todos os gastos que se orixinen por este motivo, serán a cargo do contratista ou
proveedor.
17. Resolución do contrato:
17.1. De modo xeral, en caso de incumprimento polo contratista das súas obrigacións
contractuais, FUNDACIÓN EMALCSA poderá resolver o contrato, previa información e
comunicación ao contratista, abonando a este o importe da prestación correctamente
realizada ata a data coas deducións que procedan, no seu caso. Neste suposto, o
contratista non terá dereito ao pago de ningunha outra cantidade en concepto de
indemnización.
17.2. Tamén se poderá resolver o contrato nos supostos determinados, no seu caso,
no documento ou prego de condicións contractuais.

