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

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 05.10.2016, va aprovar
l’expedient per a la contractació del servei d’escampada de sal amb mitjans mecànics a la
via pública, en situacions d’emergència per nevades o glaçades. L’expedient inclou el Plec
de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir
la contractació del servei.
D’acord amb 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 de serveis
b) Descripció: Servei d’escampada de sal amb mitjans mecànics a la via pública, en
situacions d’emergència per nevades o glaçades
c) Durada del contracte: 2 anys
d) Pròrrogues: S’admeten 2 pròrrogues d’1 any cadascuna
e) Codi CPV 2008: 90620000-9 Serveis de neteja i eliminació de neu i 90630000-2
Serveis de neteja i eliminació de gel
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: 4.000 €, IVA no inclòs, pels 2 anys de durada del contracte
b) Valor estimat del contracte: 8.000 €, IVA no inclòs, pels 2 anys de contracte més les
eventuals pròrrogues
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
a) Disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil amb una cobertura mínima 50.000 € o
comprometre’s a formalitzar-la en el cas de resultar adjudicatari del contracte.
b) Acreditar la prestació en els últims 5 anys de serveis similars al que és objecte
d’aquest contracte, per un import acumulat de 6.000 €, IVA inclòs.
7. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 15 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 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. 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
a) Obertura sobre 1: es farà en acte no públic un cop finalitzat el termini de presentació
de proposicions.
b) Obertura sobre 2: es farà al saló de sessions de l’Ajuntament, en acte públic, amb
posterioritat a l’obertura del sobre 1. La data i l’hora es comunicaran als licitadors.
9. Les despeses de publicitat aniran a càrrec de l’adjudicatari del contracte.
Sant Celoni, 11 d’octubre de 2016
L’alcalde,
Francesc Deulofeu Fontanillas

