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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANUNCI 

La Junta de Govern Local, en sessió de data 1 de març de 2017, ha acordat aprovar el 
plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars que han de 
regir la contractació, per procediment obert, del servei de grua per a la retirada de 
vehicles de la via pública. 
 
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: 3/2017  
 
2.  Objecte del contracte: 
 

a) Tipus de contracte: Contracte de serveis 
b) Descripció de l'objecte: prestació del servei de grua per a la retirada de 

vehicles de la via pública. 
c) Termini d'execució: El termini d’execució del present contracte serà de 2 anys 

a comptar des de la formalització del contracte, per bé que podrà ser 
prorrogat per 2 anys més per voluntat expressa d’ambdues parts, que es 
posarà de manifest a través del corresponent acte administratiu acceptat pel 
contractista. 

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

c) Forma: Proposició econòmicament més avantatjosa 
 

4. Valor estimat del contracte: 116.694,20 € 
 
El valor estimat del present contracte tenint en compte el que disposa l’art. 88 TRLCSP 
segons el qual cal incloure el valor total del contracte sense IVA, incloent pròrrogues i 
import màxim al que puguin arribar les modificacions del contracte previstes al present 
plec. 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
5. Pressupost base de licitació:   
 
El pressupost base de licitació del present contracte és de 58.347,10 € IVA exclòs per a 
tota la durada inicial del contracte, és a dir, 2 anys.  
 
L’import de l’IVA és de 12.252,89 €. 
 
6. Fiances: 
 

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

 
7. Requisits específics del contractista: 
 

a) Classificació: No s’exigeix 
b) Solvència econòmica i financera: Es podrà acreditar per algun dels mitjans 

següents: 
 

1) El volum anual de negocis del licitador o candidat que, referit a l’any de major 
volum de negoci dels tres últims conclosos haurà de ser almenys una vegada i 
mitja el valor anual mig del contracte. El volum anual de negocis del licitador o 
candidat s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats 
en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre i, en 
cas contrari, per les dipositades en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit. 
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu 
volum anual de negocis per mitjà dels seus llibres d’inventaris comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil. El volum anual de negocis referit a l’any de 
major volum dels últims tres anys conclosos, haurà de ser de 53.161,74 €. 

 
2) En cas que es tracti de persona jurídica mitjançant certificació del seu 

patrimoni net o ràtio entre actius i passius al tancament de l’últim exercici 
econòmic pel que hagi vençut l’obligació d’aprovació de comptes anuals, el 
qual haurà de ser d’un  import superior a la meitat del seu capital social. Si es 
tractés de persona física, s’acreditarà de la mateixa manera però en aquest 
cas el seu patrimoni net no podrà ser inferior a 1.500,00 €, podent-se 
substituir les dades dels seus comptes anuals presentats al Registre Mercantil 
per les que figurin en el seu Llibre d’Inventaris i Comptes Anuals, degudament 
legalitzat quan l’empresari no estigui inscrit en aquest Registre Mercantil i no 
estigui obligat a fer-ho. 

 
c) Solvència tècnica i professional: Es podrà acreditar per algun dels mitjans 

següents: 
 

1) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys 
que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els 
serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o 
visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 
expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de 
l'empresari. El requisit mínim serà que l’import acumulat en l’any de major 
execució sigui igual o superior a 35.300,00 €. 
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2) Indicació del personal tècnic, integrat o no en l'empresa participants en el 
contracte: es consideraran solvents les empreses per aquest criteri quan 
disposin, com a mínim, de tres empleats. 

 
3) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es disposarà 

per a l'execució dels treballs o prestacions, a la qual s'adjuntarà la 
documentació acreditativa pertinent. Cal acreditar els requisits mínims exigits 
a la clàusula XIX del present Plec. 

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

a) Data límit de presentació: 15 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 IX del plec de clàusules 
administratives i tècniques particulars que regiran la contractació.   

c) Lloc de presentació: Oficina d’Atenció al Ciutadà, 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:  
 
www.canetdemar.cat. 
 
Canet de Mar, 1 de març de 2017 
 
 
L’Alcalde acctal. 
 
 
 
Pere Xirau Espàrrech 
 
 
 


