
Anunci de l’Ajuntament de Sant Celoni  
sobre la licitació d’un contracte de serveis 

 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de 6 d’abril de 2016, va aprovar l’expedient de 
contractació per a la prestació del servei de neteja i gestió dels residus dels edificis municipals 
de l’Ajuntament de Sant Celoni. 
 
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 al 
següent tenor: 
 
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: prestació del servei de neteja i gestió dels residus dels edificis municipals 

de Sant Celoni i la Batllòria 
c)  Durada del contracte: 2 anys, prorrogables per 2 anualitats més, any a any  
d)  Codificació segons vocabulari comú de contractes públics (CPV) 2008: 

90911200-8 Serveis de neteja d’edificis 
90500000-2 Serveis relacionats amb residus i rebuigs  

 
3. Tramitació i procediment d’adjudicació 
  

a) Tramitació: ordinària 
b) Procediment: obert 
c) Regulació: harmonitzada 
d) Criteris d’adjudicació:  

1. Oferta econòmica (fins a 60 punts) 
2. Qualitat tècnica del servei (fins a 20 punts) 
3. Control de qualitat del servei (fins a 10 punts) 
4. Coordinació i supervisió del servei (fins a 5 punts) 
5. Responsabilitat social empresarial (fins a 5 punts) 
  

4. Pressupost base de licitació 
 

a) Import de licitació: 740.323,88 € (preu del servei pels 2 anys de durada del contracte) 
b) Valor estimat del contracte: 1.480.647,77 € (preu del servei pels 2 anys de durada del 

contracte més les 2 possibles pròrrogues d’un any cadascuna)    
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 no inclòs 

 
6. Requisits específics del contractista 
 

a) Disposar de la següent classificació empresarial:  Grup U, Subgrup 1, Categoria C o, 
alternativament, acreditar la realització de contractes, en els últims 5 anys, en serveis 
de neteja d’edificis per un import acumulat de quantia similar a l’import de licitació del 
present contracte.  

b) Disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per respondre davant 
de l’Administració i de tercers amb una cobertura mínima de 1.000.000 €, o 
comprometre’s a formalitzar-la en el cas de resultar adjudicatari del contracte. 
 

7. Presentació d’ofertes 
 

a) Data límit de presentació: fins les 15 h del dia que es compleixin 40 dies naturals 
des de la tramesa de l’anunci de licitació a l’Oficina de publicacions oficials de la 
Unió Europea. 

b) Modalitat de presentació: la que s’estableix al Plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte. 

c) Admissió de variants: no 
d) 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) Obertura del sobre 1: es farà en acte no públic, el dia següent al 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.  

b) Obertura del sobre 2: es farà en acte públic, al saló de sessions de l’Ajuntament, 
quan hagi conclòs la fase anterior. Es comunicarà als licitadors el dia i l’hora.  

c) Obertura del sobre 3: es farà en acte públic al saló de sessions de l’Ajuntament, un 
cop efectuada la valoració de la documentació continguda al sobre 2. Es 
comunicarà als licitadors el dia i l’hora.  

 
9. Despeses d’anuncis 
Aniran a càrrec de l’adjudicatari, fins a un màxim de 2.000 €. 
 
10. Aquest anunci i la licitació poden ser objecte de recurs especial en matèria de 
contractació, de conformitat amb l’article 40 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
 
Sant Celoni, 12 d’abril de 2016 
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu Fontanillas 


