
A N U N C I  
de l’Ajuntament de Sant Celoni de licitació del contracte d’obres "Connexió de les 

aigües residuals del nucli La Batllòria a I'E.D.A.R. de Riells i Viabrea" 
 

La Junta de Govern Local de 16 d’octubre de 2014, va aprovar la contractació de les obres 
contingudes en el projecte "Connexió de les aigües residuals del nucli La Batllòria a 
I'E.D.A.R. de Riells i Viabrea", així com el Plec de clàusules administratives particulars que 
ha de regir el contracte, i la convocatòria de la licitació 
D’acord amb l’article 142 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, es publica 
el corresponent anunci de licitació 
 
1.- Entitat adjudicadora 

a) Organisme: Ajuntament de Sant Celoni 
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria 
c) Obtenció de documentació i informació: 

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

 
2.- Objecte del contracte 

a) Tipus: contracte d’obres. 
b) Descripció: execució de les obres contingudes en el projecte "Connexió de les 

aigües residuals del nucli La Batllòria a I'E.D.A.R. de Riells i Viabrea" 
c) Lloc d'execució: termes municipals de Sant Celoni i de Riells i Viabrea 
d) Termini d'execució: 7 mesos, a comptar des de l’endemà de la signatura de l’acta 

de comprovació del replanteig.Veure la clàusula 6a. del plec de clàusules 
administratives 

e) Codificació segons nomenclatura CPV 45240000 
 

 
3.- Tramitació i procediment d’adjudicació  

a) Tramitació: Ordinària 
b) Procediment: Negociat amb publicitat 
c) Criteris d’adjudicació: Vegeu la clàusula  a la clàusula 15 del Plec de clàusules 

administratives particulars i que, resumidament, són: 
- Proposició econòmica: fins a 70 punts 
- Millores tècniques de l’obra: fins a 30 punts 

 
4.- Pressupost base de licitació 

a) L’import de licitació del contracte és de 704.596,65 €, IVA no inclòs 
 
5.- Garanties 

a) Garantia provisional: no s’exigeix. 
b) Garantia definitiva: el licitador que presenti l'oferta econòmicament més avantatjosa 

haurà de constituir una garantia definitiva del 5% de l’import d'adjudicació, IVA no 
inclòs 

 
6.- Requisits específics del contractista 

a) Classificació en el Grup E, subgrup 1, categoria e 



b) Pòlissa de responsabilitat civil per respondre davant de l’Administració i de tercers, 
amb una cobertura mínima de 2.000.000 d’euros, o adoptar el compromís de 
presentar-la en el cas de resultar adjudicatari del contracte 
 

7.- Presentació d’ofertes 
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació 

d’aquest anunci al perfil del contractant. Si el darrer dia fos dissabte o festiu al 
municipi de Sant Celoni, el termini de presentació quedarà prorrogat fins el dia hàbil 
següent 

b) Modalitat de presentació: veure les clàusules 11, 12 i 13 del Plec de clàusules 
administratives particulars 

c) Lloc de presentació: 
1. Entitat: Ajuntament de Sant Celoni – Secretaria municipal 
2. Domicili: Plaça de la Vila 1, 1r pis 
3. Localitat i codi postal: 08470 Sant Celoni 
4. Horari: de 8 a 15 hores 
5. Adreça electrònica: administracio.general@santceloni.cat 

 
 

8.- Obertura de les ofertes 
a) Lloc i adreça: Ajuntament de Sant Celoni, Plaça de la Vila, 1, 1r pis 
b) Localitat i codi postal: 08470 Sant Celoni 
c) Obertura del sobre 1: es farà, en acte no públic, l’endemà del termini de presentació 

de proposicions. Si s’observessin defectes materials en la documentació 
presentada, es concedirà un termini de 3 dies per a esmenar-los 

d) Obertura del sobre 2: es farà, en acte públic, al saló de sessions de l’Ajuntament de 
Sant Celoni el dia i hora que es comunicarà als licitadors 

e) Obertura del sobre 3: es farà, en acte públic, al saló de sessions de l’Ajuntament de 
Sant Celoni el dia i hora que es comunicarà als licitadors 
 

9.- Despeses dels anuncis 
a) Les despeses dels anuncis aniran a càrrec de l’adjudicatari. 

 
Sant Celoni, 20 d’octubre de 2014 
 
L’alcalde, 
Joan Castaño i Augé 


