
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 08.06.2017, ha aprovat 
l’expedient de contractació del servei d’operació i manteniment de 8 estacions de 
bombament i de 13 punts de sobreeiximent d’aigües residuals i/o pluvials de la xarxa 
municipal de sanejament. L’expedient inclou el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació. 
 
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. Domicili: Plaça de la Vila, 1, 1r pis 
2. Codi postal i localitat: 08470 Sant Celoni 
3. Telèfon: 93 864 12 11 
4. Correu electrònic: administracio.general@santceloni.cat 
5. Direcció d’Internet del perfil del contractant: www.santceloni.cat 

 
2. Objecte del contracte 
 

a) Tipus: Contracte de serveis 
b) Descripció: servei d’operació i manteniment de 8 estacions de bombament i de 13 

punts de sobreeiximent d’aigües residuals i/o pluvials de la xarxa municipal de 
sanejament. 

c) Durada del contracte: 1 any, prorrogable per 1 anualitat més  
d) Codi CPV 2008: 50510000-3 Serveis de reparació i manteniment de bombes, 

vàlvules, aixetes i contenidors de metall. 
 

3. Tramitació i procediment d’adjudicació 
  

a) Tramitació: Ordinària 
b) Procediment: Obert, amb aplicació de les mesures de gestió eficient que estableix 

l'article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, 

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: 14.997,03 €, IVA no inclòs (per l’any de durada del contracte) 
b) Valor estimat del contracte: 29.994,06 €, IVA no inclòs (per l’any de durada del 

contracte més la possible pròrroga d’un any) 
 

5. Garanties 
 

a) Provisional: no s’exigeix 
b) Definitiva: no s’exigeix 

mailto:administracio.general@santceloni.cat
http://www.santceloni.cat/


 
6. Solvència exigida 
 

A) Disposar de la classificació empresarial següent:  
Grup P, Subgrup 2 (Manteniment i reparació d’equips i instal·lacions de lampisteria, 
conduccions d’aigua i gas), Categoria 1 
 
B) O, alternativament, complir els criteris de solvència següents: 
 
 Solvència tècnica – professional 
Haver realitzat serveis de la mateixa naturalesa del contracte objecte d’aquesta 
licitació en el transcurs dels últims 10 anys, amb el requisit mínim que l’import anual 
acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior al 70% del valor estimat del 
present contracte. S’acreditarà mitjançant una relació responsable signada pel 
licitador que inclogui: títol i descripció del servei, import, dates i destinataris (públics o 
privats dels contractes). La relació anirà avalada per certificats de bona execució per 
a les actuacions més importants. 
 
 Solvència econòmica – financera 
Haver tingut un volum anual de negocis referit a l'any de major volum dels 3 últims 
anys conclosos de, com a mínim, una vegada i mitja el valor estimat del contracte.  
S'acreditarà per mitjà dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre 
Mercantil o en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit el licitador. Els empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de 
negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel 
Registre Mercantil. 

 
7. Presentació d’ofertes 
 

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació 
d'aquest anunci al Perfil del contractant. 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 14 hores. 

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

a) El sobre 1 es podrà obrir a partir del moment en què finalitzi el termini de 
presentació de proposicions, sense que es requereixi la constitució formal de la 
Mesa de contractació. 

b) La Mesa de contractació es reunirà de forma interna abans de l’obertura pública del 
sobre 2, el mateix dia o moments abans de l’acte públic, en unitat d’acte. La mesa 
analitzarà la capacitat de les empreses licitadores (sobre 1) i proposarà l’admissió o 
l’exclusió dels licitadors. 

c) En l’acte públic posterior la Mesa llegirà els acords adoptats en fase interna sobre 
admissió o exclusió de licitadors. I, finalment, obrirà i llegirà les ofertes econòmiques 
i, si és possible, proposarà l’adjudicatari del contracte. 



 
9. Assegurances. 
 

a) L’adjudicatari del contracte haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat pels danys que pugui ocasionar durant l’execució del servei per un 
import mínim de 300.000 €. L’assegurança haurà d’estar vigent durant tot el període 
del contracte. 

 
Sant Celoni, 12 de juny de 2017 
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu Fontanillas 
 
 


