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

 
 
Per Resolució de l’alcalde de l’Ajuntament de Sant Celoni de data 05.05.2017 s’ha aprovat  
l’expedient per a la contractació de les obres d’urbanització de la zona escolar i esportiva de 
Can Sans. 
 
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 d’urbanització de la zona escolar i esportiva de Can 

Sans, en terme municipal de Sant Celoni, segons projecte redactat per l’arquitecte 
tècnic Jaume Bellavista Illa. 

c)  Durada del contracte: 2 mesos i mig  
d)  Pròrrogues: no s’admeten 
e)  Codi CPV 2008: 45233262-3 Treballs de construcció de zones per a vianants 

 
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: 270.676,83 €, 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 
 

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


Podran presentar oferta les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 
tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i: 
 

A) Disposin de la classificació empresarial següent: 
 
Grup G, Subgrup 6, Categoria 2 
 
B)  O, alternativament, compleixin els criteris de solvència següents:  

 
 Solvència tècnica – professional 

Experiència en la realització d’obres 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. 

 
 Solvència econòmica – financera 

Volum anual de negocis que, referit a l'any de major volum de negoci dels 3 últims 
anys conclosos, haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del 
contracte.  
 

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 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 
 
Es procedirà com s’indica a la clàusula 15 del Plec de clàusules administratives particulars 
 
9. Les despeses de publicitat aniran a càrrec de l’adjudicatari del contracte fins a un màxim 
de 800 €. 
 
 
Sant Celoni, 5 de maig de 2017 
 
L’alcalde, 
Francesc Deulofeu Fontanillas 


