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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANUNCI 

 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de novembre de 2010, ha acordat 
aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir 
la contractació, per procediment obert i tramitació urgent, del subministrament, en 
la modalitat de rènting, de 6 vehicles a destinar a la brigada municipal 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: 15 /2010.  
 
 
2.  Objecte del contracte: 
 

a) Tipus: Contracte administratiu de subministrament en la modalitat 
d’arrendament sense opció de compra. 

b) Descripció de l'objecte: subministrament, en la modalitat de rènting, 
de 6 vehicles a destinar a la brigada municipal, dels quals 4 hauran 
de ser vehicles formats per una cabina i una caixa oberta basculant 
amb laterals abatibles, per al transport de càrregues de gran volum o 
molt pesades, un altre serà un furgó tancat amb 5 portes, i  el sisè 
serà un furgó curt amb 2 portes lliscants laterals. 

c) Lloc d'execució/lliurament:  
 

1. Domicili: Av. Àngel Planet, s/n 
2. Localitat i Codi Postal: Canet de Mar 08360 

 
d) Termini d'execució/lliurament: 60 dies naturals a comptar des de la 

formalització del contracte  
 

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: 
 
 a) Tramitació: Urgent 
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 b) Procediment: Obert  
c) Forma: Proposició econòmicament més avantatjosa 
d) Criteris d'Adjudicació : 

 
Proposta econòmica     Fins a 60 punts 
Millores tècniques del vehicle    Fins a 15 punts 
Serveis complementaris     Fins a 10 punts 
Millora del termini de lliurament   Fins a 5 punts 
Major preu a abonar a l’Ajuntament per  
km per defecte      Fins a 5 punts 
Menor preu a pagar per l’Ajuntament per 
Km d’excés      Fins a 5 punts 

 
4. Pressupost base de licitació:  

 
a) Import Net euros: 201.936  
b) IVA 18%: 36.348,48 
c) Import total euros: 238.284,48 

 
5. Fiances: 
 

a) Provisional: No s’exigeix 
b) Definitiva: S’eximeix conforme a l’art. 83 LCSP 

 
6. Requisits específics del contractista: 
 

a) Solvència econòmica i financera: Es podrà acreditar per un o varis dels 
mitjans establerts a l’article 64 LCSP, així com mitjançant certificació de 
la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades. 

 
b) Solvència tècnica i professional: Es podrà acreditar per un o varis dels 

mitjans establerts a l’article 66 LCSP, així com mitjançant certificació de 
la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades. 

 
7. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació: 
 

a) Data límit de presentació: 29 de desembre de 2010. 
b) Documentació a presentar: l’establerta a la clàusula VII del plec de clàusules 

administratives i tècniques 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: 30 de desembre de 2010. 
e) Hora: 13 h 
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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: 19/11/2010. 
 
12. Pàgina web on figura informació relativa a la convocatòria: 
www.canetdemar.cat. 
 
Canet de Mar, 19 de novembre de 2010  
 
L’Alcalde 
 
 
 
Joaquim Mas i Rius 

 


