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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANUNCI 

La Junta de Govern Local, en sessió de data 26 d’octubre de 2016, ha acordat aprovar el 
plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars que han de 
regir la contractació, per procediment obert, de les obres de millora de l’ús i de 
l’ordenació del passeig marítim de la platja Cavaió 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: 70/2016  

 
2.  Objecte del contracte: 
 

a) Tipus de contracte: Contracte d’obres 
b) Descripció de l'objecte: Obres de millora de l’ús i de l’ordenació del passeig 
marítim de la platja Cavaió de Canet de Mar. 

c) Termini d'execució: 2 mesos i en tot cas, 31 de desembre de 2016. 
d) Lots: No 
 

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

c) Forma: Proposició econòmicament més avantatjosa 
 
4. Pressupost base de licitació: El pressupost base de licitació del present contracte 
és de 82.644,63, €, IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 17.355,37 €. 
 
5. Valor estimat del contracte:  82.644,63 € 
 
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. 
 
6. Garanties: 
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a) Provisional: No s’exigeix 
b) Definitiva: Un 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA. 

 
7. Requisits específics del contractista: 
 

a) Classificació: No s’exigeix 
b) Solvència econòmica i financera: Es podrà acreditar pel mitjà següent: 
 
- Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit del 
contracte, en els últims tres anys, amb un import mínim de 123.966,95 €. 
 

També podrà realitzar-se mitjançant certificació de la inscripció en el Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses classificades. 

 
c) Solvència tècnica i professional: S’ acreditarà pel mitjà següent: 

 
- Relació de les obres executades en el curs dels deu últims anys, avalada 
per certificats de bona execució per les obres més importants; aquests 
certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es 
precisarà si es van realitzar segons les regles per les que es regeix la 
professió i si es van portar normalment a terme; en el seu cas, aquests 
certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per 
l’autoritat competent. Com a requisit mínim s’estableix que l’import anual 
acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior a 57.851,24 €. 
 

També podrà realitzar-se mitjançant certificació de la inscripció en el Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses classificades. 
 

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació: 
 
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals comptats des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de licitació al DOGC.  

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: el primer dia següent hàbil al de l’acabament del període de presentació de 
proposicions. 

e) Hora: 12 h 
 
10. Despeses de publicitat 
 
Les despeses de la publicació dels anuncis, fins a un màxim de 1.000 €, seran a càrrec 
de l’adjudicatari.  
 
11. Pàgina web on figura informació relativa a la convocatòria: 
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 www.canetdemar.cat. 
 
Canet de Mar, 26 d’octubre  de 2016 
 
L’Alcaldessa 
 
 
 
 
 
Blanca Arbell Brugarola 
 
 
 

 
 


