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Exp.: 202105 
 
ANNEX 1. PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REVISIÓ I 
REPARACIÓ DEL VEHICLE ELEVADOR DEL CEMENTIRI NOU DE GIRONA 
 
1.- OBJECTE 
L’objecte del contracte és el servei de revisió i reparació del vehicle elevador de gasolina model Linde 
del Cementiri Nou de Girona per garantir que estigui en optimes condicions de seguretat per al seu ús, 
majoritàriament transport i elevació de fèretres. 
 
Identificació CPV 50110000-9  Serveis de reparació i manteniment de vehicles de motor i equip 
associat 
 
2.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
El pressupost base de licitació és de quatre mil dos-cents quaranta-sis euros i quatre cèntim (4.246,04 
€), IVA inclòs. Aquest pressupost és el sumatori del pressupost net de tres mil cinc-cents nou euros i 
tretze cèntims  (3.509,13 €) més l’import de l’IVA, set-cents trenta-sis euros i noranta-dos cèntims 
(736,92 €) al tipus del 21 %.Amb càrrec a la partida del pressupost de CEGISA 
 
L’oferta de preu de l’empresa licitadora no podrà superar el pressupost base de licitació, que hauran 
d’igualar o disminuir en l’oferta en la qual s’indicarà l’IVA a en partida independent. 

Aquest pressupost màxim inclou tots els costos derivats de l’execució del contracte i anirà a càrrec al 
pressupost de CEGISA per a l’exercici 2021. 
 
3.- DESGLOSSAMENT PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 

CONCEPTE COST (€) 

COSTOS DIRECTES (d'execució del contracte)   

  Despeses salarials, Seguretat Social i altres despeses 320,93 

  Material i peces 2.813,18 

  Gestió residus 3,42 

  Desplaçaments 23,84 

TOTAL COSTOS DIRECTES 3.161,37 

COSTOS INDIRECTES (d'execució)   

  Despeses generals de gestió i d'estructura 5% 158,07 

  Benefici industrial 6% 189,68 

TOTAL COSTOS INDIRECTES 347,75 

  SUMA 3.509,13 

  IVA 21% 736,92 

TOTAL COST  4.246,04 
 
4.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini màxim per l’execució dels serveis seran d’un mes. 
 
Aquest termini començarà a comptar a partir de la data de recepció de la notificació de l’adjudicació del 
contracte. 
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5.- SERVEIS A PRESTAR EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 	
- Revisió de l’estat general del vehicle 
- Petites reparacions de les deficiències detectades  
- Canvi d’olis, filtres, etc  
- Reparació del pont de direcció 
 
Les prestacions incloses al contracte inclouen, com a mínim, les hores de treball, els desplaçaments 
necessaris, el  material, les peces i la gestió dels residus; necessàries pel compliment de l’objecte del 
contracte.  
 
Les empreses licitadores podran comprovar in situ (al Cementiri Nou de Girona, Disseminat Vila-roja, 
6) l’estat de conservació del vehicle per determinar el preu i abast de les seves ofertes. Per concertar 
dia i hora caldrà posar-se en contacte amb Joan Rosado al telèfon 972 485 381 
 
6- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR A L’OFERTA 
Oferta econòmica d’acord amb l’annex 1-1 - Forma de presentació de les proposicions. 
 
7.- TERMINI DE GARANTIA 
Es fixa un termini de garantia d’un mes a comptar des del lliurament del vehicle un cop reparat.  
 
8.- CRITERIS DE VALORACIÓ 
L’oferta guanyadora es determinarà aplicant el criteri d’adjudicació, avaluable automàticament, 
 
Criteris avaluables mitjançant fórmules (màxim 100 punts) 
 
1. Preu (Pressupost de licitació, màxim 100 punts) 
 
Es valorarà l’oferta de manera que l’oferta que ofereixi un preu més baix, se li assignarà la puntuació 
màxima, 100 punts. En el cas que l’empresa licitadora no ofereixi baixa respecte del preu de licitació se 
li atorgaran 0 punts. Les ofertes s’avaluaran mitjançant la fórmula següent: 
 
Puntuació de cada oferta=  (Nombre màxim de punts (100) X Preu de l’oferta més econòmica) / Preu 
de l’oferta que es puntua 
 
S’aplica aquesta fórmula matemàtica perquè el preu constitueix, en tractar-se d’un contracte menor, la 
part fonamental de la relació contractual i permet l’adjudicació a l’empresa que presenti l’oferta 
econòmica més avantatjosa. 
 
Es qualificarà una oferta amb valors anormals o desproporcionats quan el preu de l’oferta de l’empresa 
licitadora pugui considerar-se com a tal en els termes de l’article 85 del RGLCAP.   
En aquests casos es seguirà el procediment que preveu l’art.149 LCSP. El termini que s’atorgarà a 
l’empresa licitadora perquè justifiqui la seva oferta no podrà superar 5 dies hàbils des de la notificació 
de la resolució. 
L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una oferta 
qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que 
executaran el contracte considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació. 
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9.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
Empar Vilà Coch, cap de la subàrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Girona 
 
 
 
 
La responsable del contracte 
La cap de la subàrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Girona 
 
 
 
 
 
Empar Vilà Coch 
 
 
Girona, a data de signatura electrònica 
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ANNEX 1-1. FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS 
 
Per a poder licitar electrònicament les empreses licitadores hauran  de descarregar-se prèviament l'aplicació 
gratuïta de presentació d'ofertes: https://contractacio.girona.cat/ 
Es pot verificar i actualitzar gratuïtament la versió de JAVA accedint a la pàgina http://www.java.com/es/. En 
cas de dubtes consultar la pàgina següent amb continguts multimèdia (vídeos i tutorials) 
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadoresconfiguracion-equipo/ o bé utilitzar el suport telefònic posat 
a disposició per PIXELWARE de dilluns a divendres de 08:00 a 18:00 h, excepte festius nacionals, a través 
del telèfon 91 803 66 27.  
El registre d’Empreses, és opcional però recomanable, ja que permet la comunicació directa amb les 
empreses donades d’alta, que rebran informació de totes les licitacions publicades al portal. 
:https://contractacio.girona.cat/ 
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  
Per a accedir a la Plataforma de Licitació Electrònica és necessari que les empreses licitadores disposin d'un 
certificat electrònic reconegut o qualificat admès per la Plataforma i que garanteixi la identitat i integritat del 
document, l’oferta i tots els documents associats a la mateixa, d’acord amb el disposat a la llei 59/2003, de 
19 de desembre, de firma electrònica i demés disposicions de contractació pública electrònica.  
Els certificats digitals acceptats per la plataforma PIXELWARE són els admesos pel Ministeri d’Indústria, 
Energia i Turisme, entre els que es troben a nivell nacional, com els més estesos: Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre Camerfirma, Firma Profesional i DNI electrònic 
La grandària màxima permesa de cada fitxer individual que s'annexa en una oferta electrònica està establert 
en 30 MB. 
La plataforma no estableix cap límit en el nombre d'arxius que es poden adjuntar a una oferta. 
L’únic format admès per als documents que s'annexen en la presentació d'una oferta és el PDF: Format 
documental nadiu d'Adobe Acrobat  
El format de document electrònic admissible és PDF. Excepcionalment, es podran presentar documents en 
altres formats, de la manera i segons les indicacions expressades en el plec de la corresponent licitació. 
En qualsevol cas, els documents en format PDF prevaldran sobre aquells que es presentin en qualsevol altre 
format.  
Com a mesura alternativa per a adjuntar arxius d'altres formats, es poden presentar en un arxiu comprimit 
(ZIP).  
Termini de presentació de proposicions:  
La presentació d'ofertes podrà realitzar-se durant 24 hores al dia els 7 dies de la setmana; la data i hora de 
presentació de l'oferta seran aquelles que consten en el resguard acreditatiu emès pel Registre Electrònic 
de l’Ajuntament de Girona i coincidirà amb el moment en el qual finalitza la recepció de l'oferta.  
En compliment del previst a la disposició addicional 16.1 lletra h de la LCSP, l'enviament per mitjans 
electrònics de les ofertes podrà fer-se o bé de forma completa en un sol moment o bé en dues fases, 
transmetent primer la signatura electrònica de l'oferta, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada 
la seva presentació amb caràcter general, i després l'oferta pròpiament dita en un termini màxim de 24 hores; 
de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que l'oferta ha sigut retirada.  
En aquells casos en els quals les empreses licitadores optin per l'enviament de l'oferta en dues fases, per 
exemple perquè es preveuen dificultats en la transmissió de l'oferta derivades de la grandària d'aquesta, 
problemes de connexions de la xarxa, etc. hauran d'enviar en tot cas abans del final del termini de presentació 
d'ofertes l'empremta digital de la seva oferta “empremta hash”, no obstant això disposaran d'un termini de 24 
hores per a completar l'enviament de l'oferta.  
Les empreses licitadores podran enviar l'empremta digital de la seva oferta “hash” al correu electrònic 
cegisa@ajgirona.cat amb indicació del número d'expedient al qual es refereix juntament amb les dades 
identificatives de l’empresa licitadora amb la finalitat que la Mesa de Contractació pugui comprovar que 
aquesta empremta digital coincideix amb la que consta a l'oferta presentada una vegada es produeixi 
l'enviament d'aquesta.  
L'empremta digital “hash” (signada per la licitadora) de cada oferta permet comprovar que el seu contingut 
no s'ha alterat des del moment de l'enviament per part de la licitadora.  
En cas de no poder accedir al contingut d'una oferta perquè l'arxiu està danyat, es pot recórrer a la còpia 
local generada automàticament en l'equip de l’empresa licitadora, comprovant que l'empremta digital de 
l'oferta coincideix amb el que consta a poder de l'òrgan de contractació. 
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En cas de no poder accedir a l’oferta per estar protegida contra la seva obertura amb una clau d’accés, la 
mesa atorgarà a l’empresa licitadora un termini de 3 dies naturals perquè aporti les contrasenyes per la seva 
obertura.  
És responsabilitat de les persones licitadores vetllar perquè les ofertes estiguin lliures de virus. No obstant 
això, la mera presència de virus no determina l'exclusió de l'oferta, sempre que es pugui accedir al seu 
contingut.  
Ateses les circumstàncies que concorrin en cada cas, serà l’òrgan de contractació qui decidirà sobre aquest 
tema.  
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se als serveis dependents de 
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a 
través de l’adreça de correu electrònic contractacioicompres@ajgirona.cat. Aquestes preguntes i respostes 
seran públiques i accessibles a través del perfil del contractant de l’Ajuntament de Girona. 
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de l’empresa 
licitadora del contingut del present plec, del Plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa 
i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o 
les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta en 
UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes 
normes dona lloc a la no admissió de cap de les propostes que hagi subscrit. 
 
Les empreses licitadores, que tinguin problemes tècnics en la presentació d’ofertes per la plataforma 
PIXELWARE, podran adreçar-se a soporte.licitadores@pixelware.com  
 
 
 Es recomana a les empreses licitadores que, per evitar problemes tècnics d’últim 

moment, la presentació de l’oferta es realitzi amb la suficient antelació.  
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