
ANUNCI de l’Ajuntament de Sant Celoni  
relatiu a un contracte d’obres 

 
 
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 14.12.2016, va aprovar 
l’expedient per a la contractació de les obres contingudes al projecte tècnic Ampliació del 
local d’entitats recinte Moncanut. 
  
En compliment de 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. 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. Correu electrònic: administracio.general@santceloni.cat 
6. 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 al projecte tècnic Ampliació del local 

d’entitats recinte Moncanut, redactat per l’Àrea municipal de Territori 
c)  Durada del contracte: 4 mesos  
d)  Pròrrogues: no s’admeten 
e)  Codi CPV 2008: 45262800-9 Treballs d’ampliació d’edificis.  

  
3. Tramitació i procediment d’adjudicació 
  

a) Tramitació: Ordinària 
b) Procediment: Obert 
c) Criteris d’adjudicació: el contracte s’adjudicarà a l’oferta més econòmica 

 
4. Import de licitació i valor estimat del contracte 
 

a) Import de licitació: 58.673,45 €, IVA no inclòs  
b) Valor estimat del contracte: és coincident amb l’import de licitació 
 

5. Garanties 
 

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

 
6. Requisits específics del contractista 

 
Per tractar-se d’un contracte d’obres amb un valor estimat inferior a 80.000 €, de 
conformitat amb l’article 11.5 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
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Administracions Públiques, amb les modificacions introduïdes pel Reial Decret 773/2015, 
de 28 d’agost, els licitadors estan exempts d’acreditar la seva solvència econòmica - 
financera i tècnica - professional. 

 
7. Presentació d’ofertes 
 

a) Data límit de presentació: 26 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació 
d'aquest anunci al Butlletí oficial de la província. 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 a la clàusula 12 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador del contracte. 

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. 

 
d) Admissió de variants: no 

 
8. Obertura de les ofertes 
 
Es procedirà com s’indica a la clàusula 17 del Plec de clàusules administratives particulars 
 
9. Les despeses de publicitat aniran a càrrec de l’adjudicatari del contracte. 
 
 
Sant Celoni, 21 de desembre de 2016 
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu Fontanillas 
 


