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ANUNCI DE LICITACIÓ 

 
 
De Cementiri de Girona SA (CEGISA) pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. 
202104)  
 
1. Entitat adjudicadora 
 
a) Organisme: Cementiri de Girona SA  
b) Número d’identificació: 1707920002 
c) Dependència que tramita l'expedient: Cementiri de Girona SA 
d) Tipus de poder adjudicador: Poder adjudicador 
e) Número d'expedient: 202102 
 
2. Obtenció de la documentació i informació 
 
a) Entitat: Cementiri de Girona SA 
b) Domicili: Plaça del vi, 1, 3r 
c) Localitat i codi postal: Girona - 17004 
d) Codi NUTS: ES512 
e) Telèfon: 972419000 ext. 1119 
f) Adreça electrònica: evila@ajgirona.cat 
g) Adreça de publicació de la licitació: https://contractacio.girona.cat/site/449130 i  

www.girona.cat/cegisa 
Data límit d'obtenció de documents i informació: 10 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant https://contractacio.girona.cat/site/449130 
h) Horari d’atenció: 9 h a 14 h 
 
3. Objecte del contracte 
 
a) Descripció de l'objecte:  
L’objecte del contracte és la prestació dels serveis d’enterrament i tasques afins i la conservació i  
manteniment del Cementiri nou de Girona, d’acord amb el que disposa el Plec de clàusules 
administratives, i el Plec de prescripcions tècniques, i haurà d’executar-se amb estricta subjecció als 
plecs i a allò que disposa el Reglament dels Cementiris Municipals i la legislació i normativa aplicable 
en cada cas 
b) Admissió de pròrroga:  No 
c) Divisió en lots i número de lots/ d'unitats: No 
d) Lloc d'execució: Girona 
e) Termini d'execució: 1 any no prorrogable  
f) Establiment d'un acord marc: No 
g) Codi CPV: 98370000-7 Serveis funeraris i serveis connexos 
 
4. Tramitació i procediment 
 
a) Tipus d’expedient: Serveis 
b) Tramitació: Ordinària 
c) Procediment d’adjudicació: Obert simplificat abreujat 
d) S’aplica un acord marc: No 
e) S’aplica una subhasta electrònica: No 
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5. Pressupost de licitació 
 
a) El pressupost base de licitació és de seixanta-vuit mil cinc-cents setanta euros i quaranta-vuit 
cèntims (68.570,48 €), IVA inclòs, d’acord amb les diferents prestacions que es contracten, un cop 
comprovat que s’adequa als preus de mercat. 
 
Aquest pressupost és el sumatori del pressupost net de cinquanta-sis mil sis-cents seixanta-
nou euros i vuitanta-dos cèntims (56.669,82 €) més l’import de l'IVA d’onze mil nou-cents 
euros i seixanta-sis cèntims (11.900,66 €), al tipus del 21 %.,  
 
b) Valor estimat del contracte: Cinquanta-nou mil cinc-cents tres euros i trenta-dos cèntims (59.503,32 

€), sense incloure l’IVA 
 

6. Admissió de variants 
No  
 
7. Garanties 
 
a) Provisional: No 
b) Definitiva: No 
 
8. Requisits específics del contractista 
 
a) Classificació: No 
b) Solvència: No 
 
9. Criteris d’adjudicació del contracte 
L’oferta guanyadora es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu. S’aplicarà els criteris 
de valoració, avaluables automàticament: 
 
- Oferta econòmica: fins a 90 punts. 
 
Es valorarà l’oferta de manera que a la més econòmica se li assignarà un màxim de 90 punts. Les 
ofertes s’avaluaran mitjançant l’aplicació de la fórmula següent: 
 
Puntuació oferta = 90 x Preu oferta més baixa / Preu oferta que es puntua. 
 
En el cas que l’empresa o professional que liciti no ofereixi baixa respecte del preu de licitació, se li 
atorgaran 0 punts. 
 
Es comprovarà si hi ha baixa desproporcionada. 
 
- Presentació de l’esbós del Pla de manteniment i funcionament: fins a 10 punts. 
 
L’oferta que presenti l’esbós del Pla de manteniment i funcionament amb la totalitat dels extrems mínim 
indicats a la clàusula 6.1 del PPT obtindrà 10 punts addicionals. 
 
No presentar l’esbós o fer-ho sense algun dels extrem mínims indicats a la clàusula 6.1 del PPT obtindrà 
0 punts. 
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10. Condicions particulars per l’execució del contracte:  
 
a) Condicions particulars per l’execució del contracte: Veure el plec de prescripcions tècniques. 
 
b) Condicions essencials del contracte: - 
 
11. Presentació de les ofertes 
 
a) Data límit de presentació: El termini per a la presentació d’ofertes serà de 10 dies hàbils a comptar 
des del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant. 
La data final de presentació d’ofertes serà la detallada en l’anunci de licitació que es podrà trobar en el 
perfil de contractant, https://contractacio.girona.cat/site/449130 
Les ofertes presentades fora d’aquest termini no seran admeses. 
Les proposicions es presentaran electrònicament a través de la plataforma de licitació electrònica de 
l’Ajuntament de Girona utilitzant l’enllaç: https://contractacio.girona.cat/site/449130, tal i com 
s’especifica en l’annex 5 d’aquest plec: FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS. 
Les ofertes enviades per altres sistemes d’enviament no seran admeses. 
b) Documentació que cal presentar:  
- La declaració responsable de l’annex 1 degudament emplenada i signada pel representant de 
l’empresa o professional. 
- L’oferta d’acord amb el model de l’annex 2. En cas d’existir diferències entre les quantitats 
expressades en lletres i les expressades mitjançant nombres, prevaldran en tot cas les primeres sobre 
les segones.  
- Documentació tècnica, d’acord amb la clàusula 6 del PPT 
 
12. Recurs 
 
Veure clàusula 21 del Plec de clàusules administratives inclòs al PCAP 
 
13.  Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la 
Unió Europea 
 
Aquest contracte no està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea 
 
 
La presidenta del Consell d’Administració de CEGISA 

 

 

 

 

Marta Madrenas Mir 

 
Girona, a la data de la signatura electrònica 
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