ANUNCI
De Ajuntament de Sant Celoni pel qual es fa pública la licitació d'un contracte d'obres
(expedient I-14/2021).
1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sant Celoni
b) Número d’identificació: 820210007
c) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: I-14/2021
2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Sant Celoni
b) Domicili: Plaça de la Vila 1, 1r pis
c) Localitat i codi postal: Sant Celoni 08470
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 93 864 12 11
f) Adreça electrònica: administracio.general@santceloni.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail
&keyword=Sant+Celoni&idCap=9065383&ambit=5&
h) Horari d’atenció: de 8 a 15 hores

4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Contracte d'obres
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert simplificat
d) Establiment d’un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No
5 Dades econòmiques del contracte
a) Pressupost base de licitació: 98.464,38 €, IVA inclòs (81.375,52 € més 17.088,86 € en
concepte d’IVA).
b) Valor estimat del contracte: 81.375,52 €, IVA no inclòs .
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3 Objecte del contracte
a) Descripció: Contractació de les obres d’ampliació de la secció del torrent de Telleda al seu
pas pel polígon industrial de Sant Celoni.
b) Divisió en lots: No
c) Lloc d'execució: Sant Celoni
d) Termini d'execució: 2 mesos
e) Admissió de pròrroga: No.
f) Codi CPV: 45232451-8 Trabajos de construcción de canales de desagüe
Codi CPA: F CONSTRUCCIONES Y TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN 45.24.14 Trabajos
de dragado y otras obras hidráulicas
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6 Admissió de variants
No
7 Garanties
- Provisional: No s'exigeix
- Definitiva: El licitador que resulti adjudicatari del contracte haurà de prestar una garantia del
5% de l'import de l'adjudicació del contracte, IVA no inclòs
- Complementària: El licitador que resulti adjudicatari del contracte haurà de prestar una
garantia addicional a l'anterior del 5% de l'import de l'adjudicació del contracte, IVA no inclòs, en
el supòsit que la seva oferta es trobi en situació d'anormalitat.
8 Requisits específics del contractista
Poden presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i:
• Disposin de classificació empresarial en el Grup E, Subgrup 5, Categoria 1.
• O, alternativament, compleixin els criteris de solvència següents:
1. Solvència tècnica – professional. Es podrà acreditar per algun d’aquests dos mitjans:
1.a) El licitador haurà de tenir experiència en la realització d’obres de la mateixa naturalesa del
contracte objecte d’aquesta licitació en el transcurs dels últims 5 anys, amb el requisit que
l’import 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 de l’obra, import, dates i destinataris (públics o privats) dels contractes.
La relació anirà avalada per certificats de bona execució per a les obres més importants.
1.b) El licitador haurà de disposar d’un cap d’obra amb la titulació d’arquitecte tècnic o enginyer
tècnic, o superior. S’acreditarà amb la presentació del document TC1 de l’empresa i del
currículum o títol acadèmic del treballador.

2. Solvència econòmica – financera. El licitador haurà d’haver tingut un volum anual de negocis
en algun dels 3 últims anys conclosos de, com a mínim, el valor estimat del contracte.
S’acreditarà per mitjà dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si
l’empresari està inscrit en aquest registre, o pels comptes dipositats en el registre oficial en què
estigui inscrit. 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.
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En el cas d’empreses de nova creació (entenent com a tal, aquelles amb una antiguitat inferior a
5 anys, cosa que també haurà d'acreditar), l’apartat a) no serà d’aplicació i només s’haurà de
donar compliment a l’apartat b).
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9 Criteris d’adjudicació
El contracte s’adjudicarà a l’oferta més econòmica de les que es presentin i que no estigui en
situació de baixa anormal o desproporcionada. Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la
seva oferta el preu màxim establert a la clàusula 3 del PCAP, indicant l’IVA a aplicar mitjançant
partida independent. Junt amb l’oferta econòmica el licitador declararà responsablement que ha
estudiat el projecte, que el considera suficient i que, tenint en consideració l’obra a executar i la
realitat física del terreny, el considera viable, podent ésser realitzat pel valor i en el termini
previstos.
10 Condicions especials d’execució del contracte
S’estableix com a condició especial d'execució del contracte d’acord amb l’article 202 LCSP la
següent: Compensació del diòxid de carboni equivalent (en endavant, CO2 equiv.), en els
termes de la clàusula 27 del PCAP.
11 Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 20 dies naturals següents a la publicació de l’anunci de licitació en
el perfil del contractant de l'Ajuntament de Sant Celoni.
b) Hora límit: 23.59 hores.
c) Documentació que cal presentar: Veure clàusula 10 del Plec de clàusules administratives
particulars.
d) Forma de presentació: Mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l'adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?pagingNumber
Per=10&reqCode=searchCn&sortDirection=1&idCap=9065383&pagingPage=1&
12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Sant Celoni
b) Lloc: Sala de Plens (Plaça de la Vila 1, 1r pis, 08470 Sant Celoni).
c) Data: Es convocarà amb una antelació mínima de 24 hores, un cop transcorregut el termini
per a la presentació de proposicions.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte no serà públic.

14 Recurs
Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes del
contracte seran resoltes per l’òrgan competent i els seus acords posaran fi a la via
administrativa. Contra els acords que posin fi a la via administrativa es podrà interposar recurs
contenciós administratiu de conformitat amb allò previst a la legislació Contenciosa
Administrativa, sens perjudici que els interessats puguin interposar recurs potestatiu de
reposició previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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13 Llengües per redactar ofertes o sol·licituds
Qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.
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Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica
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L’alcalde,
Raül Garcia Ramírez
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