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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANUNCI 

La Junta de Govern Local, en sessió de data 21 de febrer de 2013, ha acordat 
aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir 
la contractació, per procediment obert, del servei de prevenció i salvament a les 
platges de Canet de Mar. 
 
Simultàniament es convoca procediment obert 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: 2/2013.  
 
2.  Objecte del contracte: 
 

a) Tipus de contracte: Contracte de serveis 
b) Descripció de l'objecte: prestació del servei de prevenció i salvament a 

les platges de Canet de Mar. 
c) Termini d'execució: dos anys, durant la temporada d’estiu, per bé que 

podrà ser prorrogat d’any en any fins a un màxim, incloses les 
pròrrogues de 6 anys. 
 

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

c) Forma: Proposició econòmicament més avantatjosa 
 

4. Valor estimat del contracte: 373.388,43 € 
 
De conformitat amb allò que es disposa a l’art. 88 TRLCSP, el valor estimat del 
contracte inclou el valor total exclòs l’IVA, incloent les pròrrogues i l’import màxim 
al que puguin arribar les modificacions del contracte previstes al Plec o a l’anunci de 
licitació. 
 
5. Pressupost base de licitació:  
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a) Import Net euros: 124.462,81 € 
b) IVA 21%: 26.137,19 € 
c) Import total euros:  150.600,00 € 

 
El pressupost base de licitació inclou la durada inicial del contracte, és a dir, 2 anys. 
 
6. Fiances: 
 

a) Provisional: No s’exigeix 
b) Definitiva: Un 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA. 

 
7. Requisits específics del contractista: 
 

a) Classificació: 
 
Grup U, subgrup 07, categoria a 
 
b) Solvència econòmica i financera, i solvència tècnica i professional 
 

Es podrà acreditar a través de document que acrediti haver obtingut la  
corresponent classificació en el grup U-7 i en la categoria a) dels articles 
37 i 38 RGLCAP. Per als empresaris no espanyols d’Estats membres de la 
Comunitat Europea serà suficient l’acreditació de la seva solvència 
econòmica i financera a través de qualsevol dels mitjans previstos a 
l’article 75 TRLCSP, i  la tècnica o professional a través de qualsevol dels 
previstos a l’article del 78 TRLCSP.  

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

a) Data límit de presentació: 3 d’abril de 2013. 
b) Documentació a presentar: l’establerta a la clàusula X 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: 4 d’abril de 2013. 
e) Hora: 12 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: 22/02/2013. 
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12. Pàgina web on figura informació relativa a la convocatòria: 
www.canetdemar.cat. 
 
Canet de Mar, 22 de febrer de 2013  
 
L’Alcalde 
 
 
 
Jesús Marín i Hernàndez 


