
Anexo I.a. 

FORMULARIO NORMALIZADO DO DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)

Parte 1: Información sobre o procedemento de contratación e o poder adxudicador ou a entidade adxudicadora

No caso dos procedementos de contratación en que se publicase unha convocatoria de licitación no Diario Oficial de la Unión 
Europea, a información exixida na parte I obterase automaticamente sempre que se utilice o servizo DEUC electrónico (1) para 
xerar e cubrir o DEUC Referencia do anuncio pertinente (2) publicado no Diario Oficial de la Unión Europea:

DOUE S número [ ], data [ ], páxina [ ],

Número do anuncio no DO S: [][][][]/S [][][]-[][][][][][][]

Se non se publica unha convocatoria de licitación no DOUE, o poder adxudicador ou a entidade adxudicadora deberán
consignar a información que permita identificar de forma inequívoca o procedemento de contratación.

Se a publicación dun anuncio no Diario Oficial de la Unión Europea non é obrigatoria, sírvase facilitar outros datos que permitan 
identificar inequivocamente o procedemento de contratación (por exemplo, referencia da publicación a nivel nacional): [….]

INFORMACIÓN SOBRE O PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN

A información exixida na parte I obterase automaticamente, sempre que se utilice o servizo DEUC electrónico antes citado para 
xeral e cubrir o DEUC. De non ser así, esta información deberá ser consignada polo operador económico.

Identidade do contratante (
3
) Resposta

Nome: Xefatura Territorial de Pontevedra da Consellería de Cultura, 
Educación, Formación Profesional e Universidades

¿De qué contratación se trata? Resposta

Titulo ou breve descrición da contratación (4)
CONTRATACIÓN  DA  CONCESIÓN  DOS  SERVIZOS  DE  XESTIÓN  DAS

CAFETERÍAS DE 6 CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS DA PROVINCIA DE

PONTEVEDRA, DIVIDIDO EN 6 LOTES, DURANTE OS CURSOS 2022/2023 E

203/2024  MEDIANTE  PROCEDEMENTO ABERTO E  TRAMITACIÓN  ORDI-

NARIANúmero de referencia do expediente asignado polo poder 
adxudicador ou a entidade adxudicadora (de ser o caso) (5) (EXPEDIENTE PO 1/2023 CSCAFETERIASCP)

A restante información en todas as demais seccións do DEUC deberá ser consignada polo operador económico.

(1) Os servizos da Comisión poñerán gratuitamente o servizo DEUC electrónico á disposición dos poderes adxudicadores, das entidades adxudicadoras,
dos operadores económicos, dos provedores de servizos electrónicos e doutras partes interesadas.
(2) No caso dos poderes adxudicadores, ben un anuncio de información previa utilizado como medio de convocatoria de licitación, ben un anuncio
de contrato.

No caso das entidades adxudicadoras, un anuncio periódico indicativo que se utilice como medio de convocatoria de licitación, un anuncio de contrato ou un 
anuncio sobre a existencia dun sistema de clasificación.

(3 ) Deberá reproducirse a información que figure na sección I punto I.1. do anuncio pertinente. En caso de contratación conxunta, sírvase indicar os nomes de todos os 
contratantes 
(4) Véxanse os puntos II 1.1 e II 1.3 do anuncio pertinente
(5) Véxase o punto II 1.1 do anuncio pertinente
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Parte II: Información sobre o operador económico

A: INFORMACIÓN SOBRE O OPERADOR ECONÓMICO

Identificación Resposta

Nome: [  ]

  Número de IVE, se é o caso: 

Se non se dispón dun número de IVE, indíquese, se é o caso, 
cando se exixa, outro número de identificación nacional.

[  ] 

[  ]

Enderezo postal:  [……………..]

Persoa ou persoas de contacto (6): 
Teléfono:
Correo electrónico:

Enderezo da internet (enderezo da páxina web) (se é o caso):

[……………..]         
[……………..]
[……………..]
[……………..]

Información xeral Resposta

¿É o operador económico unha microempresa, unha pequena empresa ou 
unha mediana empresa (7)?

[ ] Si [ ] Non

Unicamente en caso de contratación reservada (
8
): o operador 

económico ¿é un taller protexido ou unha empresa social (9) ou prevé 
que o contrato se execute no marco de programas de emprego
protexido?
Se a resposta é afirmativa, 
¿cal é a correspondente porcentaxe de traballadores 
discapacitados ou desfavorecidos? 
En caso necesario, especifíquese a que categoría ou categorías 
pertencen os traballadores discapacitados ou desfavorecidos de que
se trate.

[ ] Si [ ] Non

[…………….. ]

[…………….. ]

Se for o caso, ¿figura o operador económico inscrito nunha lista
oficial de operadores económicos autorizados ou ten un certificado
equivalente (por exemplo, no marco dun sistema nacional de
(pre)clasificación)?

[ ] Si [ ] Non [ ] Non procede

En caso afirmativo:
Sírvase responder ás restantes preguntas desta sección, á sección B e, 
cando proceda, á sección C da presente parte; cubra, cando proceda, a 
parte V, e, en calquera caso, cubra e asine a parte VI.

a) Indíquense o nome da lista ou certificado e o número de 
inscrición ou certificación pertinente:

b) Se o certificado de inscrición ou a certificación están 
dispoñibles en formato electrónico, sírvase indicar:

a) […..]

b) (enderezo da páxina web, autoridade ou organismo 
expedidor, referencia exacta da documentación):

[……………..][……………..][……………..][……………..]

(6)  Repítase a información relativa ás persoas de contacto tantas veces como sexa necesario.
(7)  Véxase a Recomendación da Comisión do 6 de maio de 2003 sobre a definición de microempresas. pequenas e medianas empresas (DO L 124, do

20.5.2003, p. 36). Este dato solicítase exclusivamente con fins estatísticos.
Microempresa : empresa que conta con menos de 10 empregados  e cuxo volume de negocios anual ou balance total anual non excede os 2 millóns
EUR
Pequena empresa: empresa que conta con menos de 50 empregados  e cuxo volume de negocios anual ou balance total anual non excede os
10 millóns EUR.
Mediana empresa: empresa que non é nin unha microempresa nin unha pequena empresa,  que conta con menos de 250 empregados  e cuxo volume
de negocios anual non excede os 50 millóns EUR ou cuxo balance total anual non excede os 43 millóns EUR . 

(8)   Véxase o anuncio de contrato, punto III 1.5.
(9)   É dicir, cuxo obxectivo principal sexa a integración social e profesional de persoas discapacitadas ou desfavorecidas.
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c)  Indíquense as referencias en que se basea a inscrición
ou certificación e, se é o caso, a clasificación obtida na lista 
oficial (10):

d) ¿Abrangue a inscrición ou certificación todos os criterios de 
selección exixidos?

Sírvase consignar, ademais, a información que falte na
parte IV, seccións A, B, C ou D, segundo proceda.

UNICAMENTE cando así o exixan o anuncio pertinente ou
os pregos da contratación:

(e) ¿Poderá o operador económico presentar un certificado 
respecto ao pagamento das cotizacións á Seguridade 
Social e dos impostos ou facilitar información que 
permita ao poder adxudicador ou á entidade 
adxudicadora obtelo directamente a través dunha base 
de datos nacional de calquera Estado membro que se 
poida consultar gratuitamente?

Se a documentación pertinente está dispoñible en formato
electrónico, sírvase indicar:

c)  [ .......]

d) [ ] Si [ ] Non

e) [ ] Si [ ] Non

(enderezo da páxina web, autoridade ou organismo expedidor) 
referencia exacta da documentación):

[……………..][……………..][……………..][……………..]

Forma de participación Resposta

¿Está participando o operador económico no procedemento de 
contratación xunto con outros  (11)?

[ ] Si [ ] Non

En caso afirmativo, asegúrese de que os demais interesados presentan un formulario DEUC separado.

En caso afirmativo:

a) Indíquese a función do operador económico dentro do grupo 
(responsable principal, responsable de funcións específicas, 
etc.): 

b) Identifíquense os demais operadores económicos que participan
no procedemento de contratación conxuntamente:

c) Se é caso, nome do grupo participante:

a): [ ...................]

 b): [ ...................]

c): [ ...................]

Lotes ( Campo de obrigada cumprimentación) Resposta

Indicación do lote ou lotes respecto aos 
cales o operador económico desexe 
presentar unha oferta:

[ ]

B: INFORMACIÓN SOBRE OS REPRESENTANTES DO OPERADOR ECONÓMICO 

Se é o caso, indíquense o nome e o enderezo da persoa ou persoas habilitadas para representar o operador económico para efectos 
do presente procedemento de contratación.

Representación, se é o  caso Resposta

Nome e apelidos:
xunto coa data e o lugar de nacemento, se procede:

[ ................ ];

[................. ]

Cargo/capacidade en que actúa: [................. ]

Enderezo postal: [................. ]

Teléfono: [................. ]

Correo electrónico: [................. ]

En caso necesario, facilítese información detallada sobre a 
representación (as súas formas, alcance, finalidade ...).

[................. ]

(10) As referencias  e  a  clasificación, se  é  o  caso, figuran na certificación. 
(11) En particular no seo dun grupo, consorcio, empresa en participación ou similares.
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C: INFORMACIÓN SOBRE O RECURSO Á CAPACIDADE DOUTRAS ENTIDADES

Recurso Resposta 

¿Baséase o operador económico na capacidade doutras entidades 
para satisfacer os criterios de selección recollidos
na parte IV e os criterios e normas (se é o caso) recollidos
na parte V, máis abaixo?

[ ] Si [ ] Non

En caso afirmativo, facilítese un formulario DEUC separado por cada unha das entidades consideradas que recolla a 
información exixida nas seccións A e B desta parte e na parte III, debidamente cuberto e asinado polas ditas entidades.

Incluiranse tamén aquí o persoal técnico ou os organismos técnicos que non estean integrados directamente na empresa do 
operador económico, especialmente os responsables do control da calidade e, cando se trate de contratos públicos de obras,
o persoal técnico ou os organismos técnicos de que dispoña o operador económico para a execución da obra.

Sempre que resulte pertinente no que respecta á capacidade ou capacidades específicas en que se basee o operador
económico, consignarase a información exixida nas partes IV e V por cada unha das entidades de que se trate (12).

D: INFORMACIÓN RELATIVA AOS SUBCONTRATISTAS EN CUXA CAPACIDADE NON SE BASEA O OPERADOR ECONÓMICO

(Esta sección cubrirase unicamente se o poder adxudicador ou a entidade adxudicadora exixen expresamente tal
información)

Subcontratación Resposta

¿Ten o operador económico a intención de subcontratar 
algunha parte do contrato a terceiros?

[ ] Si [ ] Non

En caso afirmativo e na medida en que se coñeza este 
dato, enumérense os subcontratistas previstos:
[  ]

Se o poder adxudicador ou a entidade adxudicadora solicitan expresamente tal información, ademais da recollida na 
presente sección facilítese a información requirida nas seccións A e B desta parte e na parte III por cada un dos 
subcontratistas, ou cada unha das categorías de subcontratistas, en cuestión.

________________
(12) Por exemplo, cando se trate de organismos técnicos encargados do control da calidade: parte IV, sección C, punto 3.
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Parte III: Motivos de
exclusión

A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENAIS

O artigo 57, número 1, da Directiva 2014/24/EU establece os seguintes motivos de exclusión:
1.  Participación nunha organización delituosa (13);
2.  Corrupción (14);
3.  Fraude (5);
4.  Delitos de terrorismo ou delitos ligados ás actividades terroristas (16);
5.  Branqueo de capitais ou financiamento do terrorismo (17);
6.  Traballos infantís e outras formas de trata de seres humanos (18).

Motivos referidos a condenas penais de acordo coas 
disposicións nacionais de aplicación dos motivos 
enunciados no artigo 57, número 1, da directiva

Resposta

¿Foi o propio operador económico, ou calquera persoa que 
sexa membro do seu órgano de administración, de dirección ou 
de supervisión ou que teña poderes de representación, decisión 
ou control nel, obxecto, por algún dos motivos enumerados 
máis arriba, dunha condena en sentenza firme que se ditase, 
como máximo, nos cinco anos anteriores ou na cal se establecese
directamente un período de exclusión que siga sendo aplicable?

[ ] Si [ ] Non
Se a documentación pertinente está dispoñible en formato 
electrónico, sírvase indicar: (enderezo da páxina web, autoridade ou 
organismo expedidor, referencia exacta da documentación):
 [ .............. ] [ ............... ] [ ................. ] (19)

En caso afirmativo, indíquese (20):

(a) Data da condena, especificando de cal dos puntos 1 a 6 se 
trata e as súas razóns:

(b) Identificación da persoa condenada [ ];

(c) Na medida en que se estableza directamente na condena:

(a) Data: [ ], punto(s): [  ], razón ou razóns: [  ] 
(b) [    ]

(c) Duración do período de exclusión [ ................. ] e puntos 
de que se trate [ ]:

Se a documentación pertinente está dispoñible en formato 
electrónico, sírvase indicar: (enderezo da páxina web, 
autoridade ou organismo expedidor, referencia exacta da 
documentación):
[ ................ ][ ................ ][ ................ ] (21)

En caso de condena, ¿adoptou o operador económico medidas
para demostrar a súa credibilidade malia a existencia dun 
motivo pertinente de exclusión (“autocorrección”)?

[ ] Si [ ] Non

En caso afirmativo, descríbanse as medidas adoptadas (23): [ ............... ]

(13) Tal como se define no artigo 2 da Decisión marco 2008/841/JAI do Consello, do 24 de outubro de 2008, relativa á loita contra a delincuencia
organizada (DO L 300, do 11.11.2008, p. 42) 
(14) Tal como se define no artigo 3 do Convenio relativo á loita contra os actos de corrupción en que estean implicados funcionarios das
Comunidades Europeas ou dos Estados membros da Unión Europea (DO C 195, do 25.6.1997, p. 1) e no artigo 2, número 1, da Decisión
marco 2003/568/JAI do Consello, do 22 de xullo de 2003, relativa á loita contra a corrupción no sector privado ( DO L 192, do 31.7.2003, p. 54). Este
motivo de exclusión abrangue tamén a corrupción tal como se defina na lexislación nacional do poder adxudicador (entidade adxudicadora) ou do operador
económico
(15) N o  sentido do artigo 1 do Convenio relativo á protección dos intereses financeiros das Comunidades Europeas (DO C 316. do 27.11.1995, p. 48)
(16) Tal como se definen na Decisión marco do Consello do 13 de xuño de 2002, sobre a loita contra o terrorismo (DO L 164, do 22.6.2002, p. 3). Este
motivo de exclusión engloba tamén a indución ou complicidade para cometer un delito ou a tentativa de cometelo. Tal como se recolle no artigo 4
da citada decisión marco
(17) Tal como se definen no artigo 1 da Directiva 2005/60/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2005, relativa á prevención
da utilización do sistema financeiro para o branqueo de capitais e para o financiamento do terrorismo (DO L 309, do 25.11.2005, p. 15)
(18 ) Tal como se definen no artigo 2 da Directiva 2011/36/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de abril de 2011, relativa á prevención e
loita contra a trata de seres humanos e á protección das vítimas e pola que se substitúe a Decisión marco 2002629/JAI do Consello (DO L 101
do 15.4.2011, p. 1)
(19) Repítase tantas veces como sexa necesario
(20) Repítase tantas veces como sexa necesario
(21) Repítase tantas veces como sexa necesario
(22) De conformidade coas disposicións nacionais de aplicación do artigo 57, número 6, da Directiva 2014/24/UE
(23 ) A explicación deberá demostrar a idoneidade das medidas adoptadas tendo en conta o carácter dos delitos cometidos (puntual, reiterado,
sistemático, etc.)
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B: MOTIVOS REFERIDOS AO PAGAMENTO DE IMPOSTOS OU DE COTIZACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL

Pagamento de impostos ou de cotizacións á Seguridade Social: Resposta:

¿Cumpriu o operador económico todas as súas obrigas relativas ao 
pagamento de impostos ou de cotizacións á Seguridade Social, tanto 
no país en que está establecido como no Estado membro do poder 
adxudicador ou da entidade adxudicadora, se non coincide co seu país
de establecemento?

[ ] Si [ ] Non

En caso negativo, indíquese:

a) País ou Estado membro de que se trate

b) ¿A canto ascende o importe en cuestión?

c) ¿De qué maneira quedou establecido ese 
incumprimento? 
(1) A través dunha resolución administrativa ou xudicial:

— ¿ É esta resolución firme e vinculante?

— Indíquese a data da condena ou resolución.

— En caso de condena, e sempre que se estableza 
directamente nela, duración do período de exclusión:

2) Por outros  medios. Especifíquese:

d) ¿Cumpriu o operador económico as súas obrigas mediante 
pagamento ou acordo vinculante con vistas ao pagamento dos 
impostos ou das cotizacións á Seguridade Social que deba, 
incluídos, se é o caso, os xuros devindicados ou as multas 
impostas?

Impostos Cotizacións sociais

a) [.................]

b) [.................]

c1) [ ] Si [ ] Non

—  [ ] Si [ ] Non

—  [ .................]

—  [.................]

c2) [ ................]

d) [ ] Si [ ] No

En caso afirmativo, 
especifíquese: 
[....... ]

a) [ ....................]

b) [ ....................]

c1) [ ] Si [ ] Non

—  [ ] Si [ ] Non

—  [ .....................]

—  [ .....................]

c2) [ ...................] 

d) [ ] Si [ ] No

En caso afirmativo,
 especifíquese:
 [……. ]

Se a documentación pertinente relativa ao pagamento de impostos 
ou de cotizacións sociais está dispoñible en formato electrónico, 
sírvase indicar:

(enderezo da páxina web, autoridade ou organismo 
expedidor, referencia exacta da documentación) (24):

[............. ][ ...................][ ...................]

C: MOTIVOS REFERIDOS Á INSOLVENCIA, AOS CONFLITOS DE INTERESES OU Á FALTA PROFESIONAL  (25 )

Convén ter en conta que, para os efectos da presente contratación, algúns dos seguintes motivos de exclusión pódense ter definido con 
maior precisión na lexislación nacional, no anuncio pertinente ou nos pregos da contratación. Así, a lexislación nacional pode, por 
exemplo, establecer que o concepto de «falta profesional grave» abrangue varias formas diferentes de conduta.

Información relativa a toda posible insolvencia, conflito 
de intereses ou falta profesional

Resposta

Segundo o seu leal saber e entender, ¿incumpriu o operador 
económico as súas obrigas nos ámbitos da lexislación laboral, 
social e ambiental (26)?

[ ] Si [ ] Non

En caso afirmativo, ¿adoptou o operador económico medidas 
para demostrar a súa credibilidade malia a existencia dese 
motivo de exclusión («autocorrección»)? 
[ ] Si [ ] Non
Se o fixo, descríbanse as medidas adoptadas:

[ ………………… ]

(24) Repítase tantas veces como sexa necesario 
(25) Véxase o artigo 57, número 4, da Directiva 2014/24/UE 
(26) Tal como se recollen para a efectos da presente contratación na lexislación nacional, no anuncio pertinente ou nos pregos da contratación 

ou no artigo 18, número 2, da Directiva 2014/24/UE
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¿Encóntrase o operador económico nalgunha das seguintes situacións?

a) En quebra

 b) Sometido a un procedemento de insolvencia ou liquidación 

c) Celebrou un convenio cos seus acredores

d) En calquera situación análoga resultante dun
procedemento da mesma natureza vixente nas
disposicións legais e regulamentarias nacionais (27)

e) Os seus activos están sendo administrados por un liquidador ou
por un tribunal

f) As súas actividades empresariais foron suspendidas

En caso afirmativo:

— Especifíquese:

— Indíquense os motivos polos cales o operador é, non
obstante, capaz de executar o contrato, tendo en conta
as disposicións e as medidas nacionais aplicables no
referente á continuación da actividade en tales circunstancias (28)?

Se a documentación pertinente está dispoñible en formato
electrónico, sírvase indicar:

[ ] Si [ ] Non

— [ ...................... ]

— [ ...................... ]

(enderezo da páxina web, autoridade ou organismo 
expedidor, referencia exacta da documentación):

[................. ] [ .................... ] [ .................. ]

¿Foi declarado o operador económico culpable dunha 
falta profesional grave (29)?

En caso afirmativo, especifíquese:

[ ] Si [ ] Non

[ ................ ]

En caso afirmativo, ¿adoptou o operador económico
medidas autocorrectoras? 

[ ] Si [ ] Non
Se o fixo, descríbanse as medidas adoptadas:

[................. ]

¿Celebrou o operador económico acordos con outros  operadores 
económicos destinados a falsear a competencia? 

En caso afirmativo, especifíquense:

[ ] Si [ ] Non

[ ................ ]

En caso afirmativo, ¿adoptou o operador económico
medidas autocorrectoras? 

 [ ] Si [ ] Non
Se o fixo, descríbanse as medidas adoptadas:

[................. ]

¿Ten o operador económico coñecemento dalgún conflito de intereses 
debido á súa participación no procedemento de contratación? (

30
)

En caso afirmativo, especifíquese:

[ ] Si [ ] Non

[ ................ ]

¿Asesorou o operador económico ou algunha empresa relacionada
co  poder  adxudicador  ou  coa  entidade  adxudicadora  ou  interviu
doutra maneira na preparación do procedemento de contratación?

En caso afirmativo, especifíquese:

[ ] Si [ ] Non

[ ................ ]

(27) Véxase a lexislación nacional,  o anuncio pertinente ou os pregos da contratación.
(28) Non será necesario facilitar esta información se a exclusión dos operadores económicos nun dos supostos recollidos nas  letras a) a f) ten carácter 

obrigatorio en virtude da lexislación nacional aplicable, sen ningunha excepción posible aínda no caso de que o operador económico estea en 
condicións de executar o contrato.

(29) Se é o caso, véxanse as definicións na lexislación nacional, no anuncio pertinente ou nos pregos da contratación.
(30) Segundo o sinalado na lexislación nacional, no anuncio pertinente ou nos pregos da contratación.
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¿Experimentou o operador económico a rescisión anticipada dun 
contrato público anterior, dun contrato anterior cunha entidade 
adxudicadora ou dun contrato de concesión anterior ou a 
imposición de danos e perdas ou outras sancións comparables en 
relación con ese contrato anterior?

En caso afirmativo, especifíquese:

[ ] Si [ ] Non

[ .................. ]

En caso afirmativo, ¿adoptou o operador económico
medidas autocorrectoras? 
 [ ] Si [ ] Non
Se o fixo, descríbanse as medidas adoptadas:

[ ................... ]

¿Pode o operador económico confirmar que:

a) non foi declarado culpable de falsidade grave ao proporcionar a 
información exixida para verificar a inexistencia de motivos de 
exclusión ou o cumprimento dos criterios de selección,

b) non ocultou tal información,

c) puido presentar sen demora os documentos xustificativos 
exixidos polo poder adxudicador ou a entidade adxudicadora, e

[ ] Si [ ] Non

D: OUTROS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN QUE PODEN ESTAR PREVISTOS NA LEXISLACIÓN NACIONAL DO ESTADO MEMBRO 
DO PODER ADXUDICADOR OU DA ENTIDADE ADXUDICADORA

Motivos de exclusión puramente nacionais Resposta

¿Son aplicables os motivos de exclusión puramente nacionais 
que se especifican no anuncio pertinente ou nos pregos da 
contratación?

Se a documentación exixida no anuncio pertinente ou nos 
pregos da contratación está dispoñible en formato 
electrónico, sírvase indicar:

[ ] Si [ ] Non

(enderezo da páxina web, autoridade ou organismo expedidor, 
referencia exacta da documentación):
[................. ] [ .................. ] [ .................... ] (31)

No caso de que sexa aplicable calquera dos motivos da exclusión 
puramente nacionais, ¿adoptou o operador económico medidas 
autocorrectoras?

Se o fixo, descríbanse as medidas adoptadas:

[ ] Si [ ] Non

[.................]

(31) Repítase tantas veces como sexa necesario
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Parte IV: Criterios de selección

En relación cos criterios de selección (sección ou seccións A a D da presente parte), o operador económico declara que :

A: INDICACIÓN GLOBAL RELATIVA A TODOS OS CRITERIOS DE SELECCIÓN

O operador económico só debe cubrir este cadro se o poder adxudicador ou a entidade adxudicadora indicaron no anuncio pertinente ou 
nos pregos da contratación a que se refira o anuncio que o operador económico se pode limitar a cubrir a sección A da parte IV omitindo 
calquera outra sección da parte IV.

Cumprimento de todos os criterios de selección Resposta

Cumpre os criterios de selección requiridos:
[ ] S i  [ ] Non

A:
IDONEIDADE

O operador económico só debe facilitar información cando o poder adxudicador ou a entidade adxudicadora exixan o 
cumprimento dos criterios de selección en cuestión no anuncio pertinente ou nos pregos da contratación a que se refira o 
anuncio.

Idoneidade Resposta

(1) Figura inscrito nun rexistro profesional ou mercantil no 
seu Estado membro de establecemento (32):

Se a documentación pertinente está dispoñible en 
formato electrónico, sírvase indicar:

[ ………….]

(enderezo da páxina web, autoridade ou organismo expedidor, referencia 
exacta da documentación):
[ ………….] [ ………….] [ ………….]

(2) Cando se trate de contratos de servizos:

¿Cómpre dispoñer dunha autorización específica ou 
estar afiliado a unha determinada organización para 
poder prestar o servizo de que se trate no país de 
establecemento do operador económico?

Se a documentación pertinente está dispoñible en 
formato electrónico, sírvase indicar:

[ ] Si [ ] Non
En caso afirmativo, especifíquese qué autorización ou afiliación e indíquese
se o operador económico cumpre este requisito: [...] [ ] Si [ ] Non

(enderezo da páxina web, autoridade ou organismo expedidor, referencia 
exacta da documentación):
[ ………….] [ ………….] [ ………….]

B: SOLVENCIA ECONÓMICA E FINANCEIRA

O  operador  económico  só  debe  facilitar  información  cando  o  poder  adxudicador  ou  a  entidade  adxudicadora  exixan  o
cumprimento dos criterios de selección en cuestión no anuncio pertinente ou nos pregos da contratación a que se refira o anuncio .

Solvencia económica e financeira Resposta
1a) O seu volume de negocios anual (“xeral”) durante o número de 
exercicios exixido no anuncio pertinente ou nos pregos da 
contratación é o seguinte:

E/ou

1b) O seu volume de negocio anual medio durante o número de 
exercicios exixido no anuncio pertinente ou nos pregos da 
contratación é o seguinte (33):
Se a documentación pertinente está dispoñible en formato 
electrónico, sírvase indicar:

Exercicio: […..] volume de negocios […..] [….] moeda
Exercicio: […..] volume de negocios […..] [….] moeda
Exercicio: […..] volume de negocios […..] [….] moeda

(número de exercicios, volume de negocios medio):
[…..] , [….] [...] moeda

(enderezo da páxina web, autoridade ou organismo expedidor, 
referencia exacta da documentación):
[ ………….] [ ………….] [ ………….]

(32)  Tal como se recolle no anexo XI da Directiva 2014/24/UE; os operadores económicos de determinados Estados membros poden ter que cumprir outros  
requisitos establecidos no dito anexo.

(33)  Só se o anuncio pertinente ou os pregos da contratación o permiten.
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2a) O seu volume de negocios anual («específico») durante o número 
de exercicios exixido no ámbito de actividade cuberto polo 
contrato e que se especifica no anuncio pertinente ou nos 
pregos da contratación é o seguinte:

E/ou

2b) O seu volume de negocios anual medio no ámbito e durante o 
número de exercicios exixidos no anuncio pertinente ou nos 
pregos da contratación é o seguinte (34):

Se a documentación pertinente está dispoñible en formato 
electrónico, sírvase indicar:

Exercicio: [........] volume de negocios: [.......... ][...] moeda
Exercicio: [........] volume de negocios: [.......... ][...] moeda
Exercicio: [........] volume de negocios: [.......... ][...] moeda

(número de exercicios, volume de negocios medios):

[.........],[…….][...] moeda 

(enderezo da páxina web, autoridade ou organismo expedidor, 
referencia exacta da documentación):
[ ………….] [ ………….] [ ………….]

3) Se non se dispón da información sobre o volume de negocios 
(xeral ou específico) en relación con todo o período 
considerado, indíquese a data de creación da empresa ou de 
inicio das actividades do operador económico:

[ ................ ]

4) En relación coas ratios financeiras (35) que se especifican no 
anuncio pertinente ou nos pregos da contratación, o operador 
económico declara que o valor real da(s) ratio(s) requirida(s) é
o seguinte: 

Se a documentación pertinente está dispoñible en formato 
electrónico, sírvase indicar:

(indicación da ratio requirida –ratio entre x e  e  (36) – e do valor): 
 […………..], [..............] (37)

(enderezo da páxina web, autoridade ou organismo expedidor, 
referencia exacta da documentación):
[ ………….] [ ………….] [ ………….]

5) O importe asegurado no seguro de indemnización por 
riscos profesionais do operador económico é o 
seguinte:

Se esta documentación pertinente está dispoñible en formato 
electrónico, sírvase indicar:

[...........][...] moeda

(enderezo da páxina web, autoridade ou organismo expedidor, 
referencia exacta da documentación):
[ ………….] [ ………….] [ ………….]

6) En relación cos demais requisitos económicos ou 
financeiros que, se é o caso, se especifiquen no anuncio 
pertinente ou nos pregos da contratación, o operador 
económico declara que:

Se a correspondente documentación que, se é o caso, se especifique 
no anuncio pertinente ou nos pregos da contratación está dispoñible 
en formato electrónico, sírvase indicar:

[................]

(enderezo da páxina web, autoridade ou organismo expedidor, 
referencia exacta da documentación):
[ ………….] [ ………….] [ ………….]

C: CAPACIDADE TÉCNICA E PROFESIONAL

O operador económico só debe facilitar información cando o poder adxudicador ou a entidade adxudicadora exixan o cumprimento dos 
criterios de selección en cuestión no anuncio pertinente ou nos pregos da contratación a que se refira o anuncio.

Capacidade técnica e profesional Resposta

(1a) Unicamente cando se trate de contratos públicos de obras:
Durante o período de referencia (38), o operador económico 
executou as seguintes obras do tipo especificado:

Se a documentación pertinente relativa á execución e 
conclusión satisfactorias das obras máis importantes está 
dispoñible en formato electrónico, sírvase indicar:

Número de anos (este período especifícase no anuncio 
pertinente ou nos pregos da contratación):
[ .................]
Obras: [ ...............]

(enderezo da páxina web, autoridade ou organismo expedidor, 
referencia exacta da documentación):
[ ………….] [ ………….] [ ………….]

(34) Só se o anuncio pertinente ou os pregos da contratación o permiten
(35) Por exemplo, a ratio entre o activo e o pasivo
(36) Por exemplo, a ratio entre o activo e o pasivo
(37) Repítase tantas veces como sexa necesario
(38) Os poderes poderán exixir ata cinco anos e admitir experiencia que date de máis de cinco anos
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1b) Unicamente cando se trate de contratos públicos de 
subministracións ou contratos públicos de servizos:

Durante o período de referencia (3 9 ), o operador económico
realizou as seguintes principais entregas do tipo 
especificado ou prestou os seguintes principais servizos 
do tipo especificado: ao elaborar a lista, indíquense os 
importes, as datas e os destinatarios públicos ou privados (40

):

Número de anos (este período especifícase no anuncio pertinente ou 
nos pregos da contratación):

[...............]

Descrición Importes Datas destinatarios

2) Pode recorrer ao persoal técnico ou aos organismos técnicos
(

41
), seguintes, especialmente aos responsables

do control da calidade:

No caso dos contratos públicos de obras, o operador económico
poderá recorrer ao persoal técnico ou aos organismos técnicos
seguintes para executar a obra:

[ ............. ]

[ ............. ]

3)   Emprega  as  seguintes  instalacións  técnicas  e  medidas  para
garantir a calidade e dispón dos seguintes medios de estudo e
investigación:

[ ............... ]

4) Poderá aplicar os seguintes sistemas de xestión da cadea 
de subministración e seguimento durante a execución 
do contrato:

[ ................ ]

5) Cando os produtos ou servizos que se vaian subministrar 
sexan complexos ou, excepcionalmente, no caso de produtos 
ou servizos que sexan necesarios para un fin particular:

¿Autorizará o operador económico que se verifiquen (42 
) a

súa capacidade de produción ou a súa capacidade 
técnica e, se é o caso, os medios de estudo e investigación
de que dispón, así como as medidas de control da 
calidade que aplicará?

[ ] Si [ ] Non

6) Os que a continuación se indican posúen os seguintes títulos de 
estudos e profesionais:

 a) O propio provedor de servizos ou contratista e/ou dependendo 
dos requisitos fixados no anuncio pertinente ou nos pregos da 
contratación) 

b) O seu persoal directivo:

a) [ ..…]

7) O operador económico poderá aplicar as seguintes medidas de 
xestión ambiental ao executar o contrato: [ ................ ]

8) O cadro de persoal medio anual do operador económico e o 
número de directivos durante os tres últimos anos foron os 
seguintes:

Ano, cadro de persoal medio anual::
[ ............... ], [ ................... ]
[ ................ ], [ .................... ]
[ ............... ], [ ................... ] 

Ano, número de directivos:
[ ............... ], [ ................... ]
[ ............... ], [ ................... ]
[ ............... ], [ ................... ]

9)  O  operador  económico  dispoñerá  da  maquinaria,  material  e
equipo técnico seguintes para executar o contrato: [.............]

(10) O operador económico ten eventualmente o propósito de
subcontratar (43) a seguinte parte (é dicir, porcentaxe) do 
contrato:

[..............]

(39) Os poderes adxudicadores poderán exixir ata tres anos e admitir experiencia que date de máis de tres anos.
(40) Noutras palabras, deben enumerarse todos os destinatarios e a lista debe incluír os clientes tanto públicos como privados das subministracións ou dos
servizos de que se trate .
(41) Cando se trate de persoal técnico ou organismos técnicos que non estean integrados directamente na empresa do operador económico pero en cuxa
capacidade se basee este, tal como se indica na parte II, sección C, deberán cubrirse formularios DEUC separados. 
(42) A verificación será efectuada polo poder adxudicador ou, no seu nome, cando este así o autorice, por un organismo oficial competente do país en que 
estea establecido o provedor de subministracións ou de servizos.
(43) Téñase en conta que, se o operador económico decidiu subcontratar unha parte do contrato e conta coa capacidade do subcontratista para levar a cabo 
esa parte, deberá cubrir un DEUC separado en relación co dito subcontratista (véxase a parte II, sección C, máis arriba) .

C
VE

: R
O

w
hL

VB
W

kH
R

0
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
xu

nt
a.

ga
l/c

ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=ROwhLVBWkHR0


11) Cando se trate de contratos públicos de subministracións:

O operador económico facilitará as mostras, descricións,
fotografías requiridas dos produtos que se deban 
subministrar, sen necesidade de xuntar certificados de 
autenticidade.

Cando  proceda,  o  operador  económico  declara  así
mesmo que facilitará os certificados de autenticidade
requiridos.

Se a documentación pertinente está dispoñible en formato 
electrónico, sírvase indicar:

[ ] Si [ ] Non

[ ] Si [ ] Non

(enderezo da páxina web, autoridade ou organismo expedidor, 
referencia exacta da documentación):
[ ………….] [ ………….] [ ………….]

12) Cando se trate de contratos públicos de subministracións:

¿Pode o operador económico presentar os oportunos 
certificados expedidos por institutos ou servizos oficiais 
encargados do control de calidade, de competencia 
recoñecida, que acrediten a conformidade dos produtos 
perfectamente detallada mediante referencias ás 
especificacións ou normas técnicas, conforme o previsto no
anuncio pertinente ou nos pregos da contratación?

Se a resposta é negativa, sírvase explicar por que e 
indicar qué outros  medios de proba se poden achegar.

Se a documentación pertinente está dispoñible en formato 
electrónico, sírvase indicar:

[ ] Si [ ] Non

[ ............... ]

(enderezo da páxina web, autoridade ou organismo expedidor, 
referencia exacta da documentación):
[ ………….] [ ………….] [ ………….]

D: SISTEMAS DE ASEGURAMENTO DA CALIDADE E NORMAS DE XESTIÓN AMBIENTAL

O operador económico só debe facilitar información cando o poder adxudicador ou a entidade adxudicadora exixan a aplicación de sistemas 
de aseguramento da calidade ou normas de xestión ambiental no anuncio pertinente ou nos pregos da contratación a que se refira o anuncio.

Sistemas de aseguramento da calidade e normas de xestión 
ambiental

Resposta

¿Poderá o operador económico presentar certificados 
expedidos por organismos independentes que acrediten 
que cumpre as normas de aseguramento da calidade 
requiridas, en particular en materia de accesibilidade para 
persoas con discapacidade?

Se a resposta é negativa, sírvase explicar por que e especificar de 
que outros  medios de proba sobre o sistema de aseguramento da
calidade se dispón:

Se a documentación pertinente está dispoñible en formato 
electrónico, sírvase indicar:

[ ] Si [ ] Non

[ ............... ][ ............... ]

(enderezo da páxina web, autoridade ou organismo expedidor, 
referencia exacta da documentación):
[ ………….] [ ………….] [ ………….]

¿Poderá o operador económico presentar certificados 
expedidos por organismos independentes que acrediten 
que aplica os sistemas ou normas de xestión ambiental 
requiridos?

Se a resposta é negativa, sírvase explicar por que e especificar de 
que outros  medios de proba sobre os sistemas ou normas de 
xestión ambiental se dispón:

Se a documentación pertinente está dispoñible en formato 
electrónico, sírvase indicar:

[ ] Si [ ] Non

[ ............... ][ ............... ]

(enderezo da páxina web, autoridade ou organismo expedidor, 
referencia exacta da documentación):
[ ………….] [ ………….] [ ………….]
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Parte V: Redución d o  número de candidatos cualificados

O operador económico só debe facilitar información cando o poder adxudicador ou a entidade adxudicadora especificasen os 
criterios ou normas obxectivos e non discriminatorios que se aplicarán para limitar o número de candidatos que serán invitados 
a participar na licitación ou nun diálogo. Esta información, que poderá ir acompañada de requisitos en relación cos (tipos de) 
certificados ou tipos de probas documentais que, se é o caso, se deben presentar, establécese no anuncio pertinente ou nos 
pregos da contratación a que se refire o anuncio.

Só no caso dos procedementos restrinxidos, os procedementos de licitación, os procedementos de diálogo competitivo 
e as asociacións para a innovación:

O operador económico declara que:

Redución do número Resposta
Cumpre os criterios ou normas obxectivos e non discriminatorios 
que se aplicarán para limitar o número de candidatos da seguinte 
maneira:

No suposto de que se requiran certos certificados ou outros tipos 
de probas documentais, indíquese en relación con cada
un deles se o operador económico dispón dos documentos 
necesarios.
Se algún destes certificados ou outros  tipos de probas 
documentais están dispoñibles en formato electrónico (44), sírvase 
indicar respecto de cada un deles:

[….]

[ ] Si [ ] Non (45)

(enderezo da páxina web, autoridade ou organismo expedidor, 
referencia exacta da documentación):
[ ………….] [ ………….] [ ………….] (46)

Parte VI: Declaracións finais

O/os abaixo asinante(s) declara(n) formalmente que a información comunicada nas  partes II- V é exacta e veraz e foi facilitada
con pleno coñecemento das consecuencias dunha falsa declaración de carácter grave.

O/os abaixo asinante(s) declara(n) formalmente que poderá(n) achegar os certificados e outros tipos de probas documentais previstos,
sen tardanza, cando llos soliciten, salvo en caso de que:

a) o poder adxudicador ou a entidade adxudicadora teñan a posibilidade de obter os documentos xustificativos de que se trate directamente,
accedendo a unha base de datos nacional de calquera Estado membro que se poida consultar de forma gratuíta , ou

b) a partir do 18 de outubro de 2018 como máis tarde (
48

), o poder adxudicador ou a entidade adxudicadora xa posúan
os documentos en cuestión.

O/os  abaixo  asinante(s)  formalmente  consinte(n)  en  que  a  Xefatura  Territorial  de  Pontevedra  da  Consellería  de  Cultura,  Educación,  Formación
Profesional   e  Universidades  teña  acceso  aos  documentos  xustificativos  da  información que  se  facilitou  en  [indique(n)se  a  parte/sección/punto(s)
pertinente(s)] do presente documento europeo único de contratación, para efectos da Contratación da Concesión dos servizos de xestión das cafeterías de
6 centros  de ensino público da provincia de pontevedra, dividido  en 6 lotes,  durante os cursos 2022/23 e 2023/24, mediante procedemento aberto,
tramitación ordinaria

Data, lugar e, sinatura electrónica.

(44) Indíquese claramente a que elemento se refire a resposta. 
(45) Repítase tantas veces como sexa necesario.
(46) Sempre e cando o operador económico facilitase a información necesaria (enderezo da páxina web, autoridade ou organismo expedidor, referencia exacta da 
documentación que permita ao poder adxudicador ou á entidade adxudicadora facelo. Se for preciso, deberá outorgarse o oportuno consentimento para acceder á dita base de 
datos.
(48) Dependendo da aplicación a nivel nacional do artigo 59, número 5, parágrafo segundo, da Directiva 2014/24/UE.
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