
Anunci sobre licitació d’un contracte de serveis 
 
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. Codi postal i localitat: 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 de serveis 
b)  Descripció: Prestació del servei de transport de menors per a les activitats educatives 

en horari lectiu en el marc del Pla Educatiu d’Entorn, 2014-2015 
c)  Durada del contracte: fins al 30 de juny de 2016 
d)  Admissió de pròrroga: fins al 30 de juny de 2017, prèvia conformitat de les dues parts  
e)  CPV: 60140000-1 Transport no regular de passatgers 

 
3. Tramitació i procediment d’adjudicació: 

a) Tramitació: ordinària  
b) Procediment: negociat amb publicitat a Interbet 
c) Criteris d’adjudicació: oferta més econòmica  

 
4. Valor estimat del contracte: 80.709 €, IVA no inclòs (pel temps de durada del contracte, 
pròrroga inclosa) 
 
5. Pressupost base de licitació: Import de licitació: 53.806 € IVA no inclòs (pel temps de 
durada del contracte) 

 
6. Garanties: 

a) Provisional: no s’exigeix 
b) Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació del contracte (IVA exclòs) 

 
7. Requisits específics del contractista: veure el Plec de clàusules administratives particulars 

 
8. Presentació d’ofertes: 

a) Data límit de presentació: fins a les 15:00 hores del dia 25.02.2015 
b) Modalitat de presentació: Vegeu el Plec de clàusules administratives 
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 8:00 a 15:00 hores. 
5. Adreça electrònica: administracio.general@santceloni.cat 

d) Admissió de variants: no 
 
9. Obertura de les ofertes 

a) Obertura del sobre 1: Es farà en acte no públic el dia següent al de la fi del 
termini de presentació de proposicions, és a dir, el 26.02.2015. Si s’observessin 
defectes materials en la documentació presentada, es concedirà el termini de 3 dies 
per esmenar-los. 

 



a) Obertura del sobre 2: Es farà en acte públic al saló de sessions de la casa 
consistorial a les 12:00 hores del dia 27.02.2015. Mitjançant aquesta clàusula, tots 
els licitadors s’hi consideren citats. En el cas que s’hagi atorgat termini per a 
l’esmena de la documentació continguda al sobre 1, l’obertura s’ajornarà 3 dies 
més, la qual cosa es comunicarà als licitadors.  

 
10. Despeses d’anuncis: A càrrec de l’adjudicatari 
 
Sant Celoni, 9 de febrer de 2015 
 
L’alcalde,  
Joan Castaño i Augé 
 
 


