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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANUNCI 

 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 658/2010, de 3 d’agost, s’ha resolt aprovar el 
plec de clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques que han 
de regir la contractació, per procediment obert i tramitació urgent, de la redacció i 
disseny del projecte executiu, producció, subministrament i muntatge per a la 
museïtzació de la Casa-Museu Domènech i Montaner de Canet de Mar. 
 
Simultàniament es convoca procediment obert per tramitació urgent per a 
l’adjudicació d’aquest contracte. 
 
1.  Entitat adjudicatària 
 
 a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar. 
 b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria. Secció de contractació. 

c) Obtenció de documentació i informació:  
  

1. Entitat: Ajuntament de Canet de Mar 
2. Domicili c/Ample, núm. 11 
3. Localitat i Codi Postal. Canet de Mar 08360 
4. Telèfon 93 794 39 40 
5. Telefax 93 794 12 31 
6. Correu electrònic: cabrujasc@canetdemar.cat; 

canetdemar@canetdemar.cat 
7. Adreça d'internet del Perfil de Contractant www.canetdemar.cat 
8. Data límit d'obtenció de documentació i informació: Durant tot el 

termini de presentació de proposicions 
 

d) Número d’expedient: 4 /2010.  
 
 
2.  Objecte del contracte: 
 

a) Tipus Contracte administratiu de naturalesa mixta havent-se de 
qualificar com de subministrament de fabricació 

b) Descripció de l'objecte: Redacció i disseny del projecte executiu, 
producció, subministrament, muntatge i posada en marxa de la 
museïtzació de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner i Masia 
Rocosa, a Canet de Mar, i redacció, execució i legalització del 
projecte tècnic per a l’adequació de la instal·lació elèctrica d’aquests 
edificis al projecte de museïtzació adaptat a la normativa vigent 

c) Lloc d'execució/lliurament:  
 

1. Domicili Casa Museu Domènech i Montaner i Masia Rocosa 
2. Localitat i Codi Postal Canet de Mar 08360 

 
d) Termini d'execució/lliurament:  
 

- 60 dies naturals des de la signatura del contracte per al 
lliurament del projecte executiu museogràfic i projecte tècnic 
d’adequació de la instal·lació elèctrica,  
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- 4 mesos per a l’execució, muntatge i posada en funcionament 
dels projectes.  

 
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: 
 
 a) Tramitació: Urgent 
 b) Procediment: Obert  

c) Forma: Proposició econòmicament més avantatjosa 
d) Criteris d'Adjudicació : 

 
Proposta econòmica     Fins a 25 punts 
Adequació dels elements proposats segons  
els objectius marcats i les exigències expositives  
recollides en el Plec de Prescripcions Tècniques Fins a 20 punts 
Originalitat i grau d’innovació Fins a 10 punts 
Millor adequació a l’entorn arquitectònic Fins a 10 punts 
Equip de treball Fins a 10 punts 
CV i experiència en subministraments expositius  
anàlegs Fins a 10 punts 
Millores proposades Fins a 10 punts 
 Ampliació del termini de garantia  
a partir de 24 mesos Fins a   5 punts 

 
4. Pressupost base de licitació:  

 
a) Import Net euros: 308.803,05 
b) IVA 16%: 55.584,55 
c) Import total euros: 364.387,60 

 
5. Fiances: 
 

a) Provisional: Un 3% sobre el pressupost base de licitació: 9.264,09.- €. 
b) Definitiva: Un 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA. 

 
6. Requisits específics del contractista: 
 

a) Classificació: 
 
Grup T, subgrup 04, categoria C 
Grup L, subgrup 05, categoria C 
Grup M, subgrup 05, categoria A 
 
b) Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i professional 
 
• Solvència econòmica i financera:  

- Informe d’institucions financeres o, en el seu defecte, justificant de 
l’existència d’una assegurança d’indemnització per cobrir  riscos 
professionals. 

- Declaració d’haver facturat en els últims quatre exercicis, subministres 
per un mínim anual de 1.500.000 € 

- Tractant-se de persones jurídiques, presentació de les comptes anuals o 
extracte de les mateixes. 

• Solvència tècnica o professional: 
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- Relació dels principals subministres d’anàlogues característiques 
efectuats, durant els últims quatre anys, indicant import, data i tipus de 
destí (públic o privat). Els esmentats subministres hauran de sumar en 
la seva totalitat un import  no inferior a 4.000.000 € 

- Copia de Certificació ISO 9001 i ISO 14001. 
 
7. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació: 
 

a) Data límit de presentació: 13 de setembre de 2010. 
b) Documentació a presentar: l’establerta a la clàusula VI del plec de clàusules 

administratives particulars que regiran la contractació.   
c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament de Canet de Mar, 

Carrer Ample, núm. 11 de Canet de Mar 08360. 
 
9. Obertura de les ofertes 
 

a) Entitat: Ajuntament de Canet de Mar 
b) Domicili: Carrer Ample, 11 
c) Localitat: Canet de Mar  
d) Data: 14 de setembre de 2010. 
e) Hora: 13 h 

 
10. Despeses de publicitat 
 
Les despeses de la publicació dels anuncis, fins a un màxim de 3.000 €, seran a 
càrrec de l’adjudicatari.  
 
11. Data d’enviament de l’anunci al DOUE: 3/08/2010. 
 
12. Altres informacions: Seran a compte de l’adjudicatari les despeses 
corresponents a la realització, col·locació i retirada dels rètols enunciatius dels 
diferents sistemes de cofinaçament d’aquest contracte, en els termes de la 
normativa que regeixi les diferents convocatòries. 
 
13. Pàgina web on figura informació relativa a la convocatòria: 
www.canetdemar.cat. 
 
Canet de Mar, 3 d’agost de 2010  
 
L’Alcalde 
 
 
 
Joaquim Mas i Rius 
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10. Despeses dels anuncis  
 

Les despeses de la publicació dels anuncis, fins a un màxim de 3.000 €, seran a 
càrrec de l’adjudicatari.  
 
 
11. Data d’enviament de l’anunci al DOUE: 28/11/2008. 
 
 
12. Pàgina web on figura informació relativa a la convocatòria: 
www.canetdemar.cat. 
 
 
Canet de Mar, 1 de desembre de 2008  
 
 
L’alcalde 
 
 
 
Joaquim Mas Rius 
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