ANUNCI de l’Ajuntament de Sant Celoni
relatiu a un contracte de subministrament

La Junta de Govern Local, en sessió de 27.11.2014, va aprovar el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte
per a l’adquisició de 130 contenidors metàl·lics de segona mà per a la recollida selectiva de
paper-cartró, envasos i vidre al municipi de Sant Celoni.
Tal com estableix l’article 142 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es fa pública la licitació del
contracte, d’acord amb els següents termes:
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sant Celoni
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dependència: Secretaria
Domicili: Plaça de la Vila, 1, 1r pis
Codi postal i localitat: 08470 Sant Celoni
Telèfon: 93 864 12 11
Fax: 93 867 39 14
Correu electrònic: administracio.general@santceloni.cat
Direcció d’Internet del perfil del contractant: www.santceloni.cat

2. Objecte del contracte
a) Tipus: Contracte de subministrament
b) Descripció: Adquisició de 130 contenidors metàl·lics de segona mà per a la recollida
selectiva de paper-cartró, envasos i vidre
c) Durada del contracte: 3 mesos
d) Codi CPV 2008: 34928480-6 Contenidors i cubells de residus i escombraries
3. Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: Negociat amb publicitat
c) Criteris d’adjudicació:
- Estat de la mostra representativa dels contenidors (fins a 40 punts)
- Oferta econòmica (fins a 60 punts)
4. Pressupost base de licitació
a) Import de licitació: 49.586,78 € (preu global dels 130 contenidors)
b) Valor estimat del contracte: 49.586,78 € (preu global dels 130 contenidors)
c) Aquests preus s’han d’entendre sense IVA.
5. Garanties
a) Provisional: no s’exigeix
b) Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació del contracte (IVA exclòs)

6. Requisits específics del contractista
a) No incórrer en prohibicions de contractar amb l’Administració
b) Estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
7. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació
d'aquest anunci al Perfil del contractant de la pàgina web municipal. Si l’últim dia de
presentació d’ofertes és dissabte o inhàbil, el termini es prorrogarà fins al dia hàbil
següent.
b) Modalitat de presentació: la que s’estableix al Plec de clàusules administratives
particulars regulador del contracte.
c) Lloc de presentació:
1.
2.
3.
4.

Entitat: Ajuntament de Sant Celoni – Secretaria municipal
Domicili: Plaça de la Vila, 1, 1r pis
Localitat i codi postal: 08470 Sant Celoni
Horari: de 8,00 a 15,00 hores.

d) Admissió de variants: no
8. Obertura de les ofertes
a) Obertura del sobre 1: Es farà en acte no públic l’endemà de la fi del termini de
presentació de proposicions, llevat que s’escaigui en dissabte o festiu, cas en el
qual es traslladarà al primer dia hàbil següent. Si s’observessin defectes materials
en la documentació presentada, es concedirà el termini de 3 dies per a esmenarlos.
b) Obertura del sobre 2: Un cop valorada la mostra representativa dels contenidors
aportats pels licitadors, s’obriran els sobres 2, en acte públic, al saló de sessions
d’Ajuntament de Sant Celoni. El dia i l’hora es comunicaran als licitadors.

Sant Celoni, 2 de desembre de 2014
L’alcalde,
Joan Castaño i Augé

