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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. 201901)  
 
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: 201901 
 
2. Obtenció de la documentació i informació 
 
a) Entitat: Cementiri de Girona SA 
b) Domicili: Plaça del vi, 1 
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: www.girona.cat/cegisa 
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 12 de setembre de 2019  
i) Horari d’atenció: 9h a 14h 
 
3. Objecte del contracte 
 
a) Descripció de l'objecte:  

L’objecte del contracte és la prestació dels serveis comptables i d’assessorament fiscal 
de la societat Cementiri de Girona SA, pel procediment obert simplificat abreujat i amb 
assenyalament d’un únic criteri de valoració de les ofertes (el preu). 
Els treballs a desenvolupar es detallen a la clàusula 2 del Plec de prescripcions tècniques 
(Prestacions del servei) 

b) Admissió de pròrroga:  sí 
c) Divisió en lots i número de lots/ d'unitats:no 
d) Lloc d'execució: Girona 
e) Termini d'execució: 1 any, comptador a partir de l’1 d’octubre de 2019 o el dia 1 del mes 

següent a la data de formalització del contracte, en cas que es formalitzi després de l’1 
d’octubre de 2019. Aquest contracte pot ser prorrogat per períodes d’un any fins a un 
màxim de durada total del contracte de quatre anys, sempre i quan la societat Cementiri 
de Girona SA estigui operativa o/i l’Ajuntament de Girona no recuperi la gestió directa del 
Cementiri Nou 

f) Establiment d'un acord marc: no 
g) Codi CPV: 79200000-6 Serveis de comptabilitat, d’auditoria i fiscals 
h) Codi NUTS: ES512 
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4. Tramitació i procediment 
 
a) Tipus d’expedient: serveis 
b) Tramitació:ordinària 
c) Procediment d’adjudicació: obert simplificat abreujat 
e) S’aplica un acord marc: no 
f) S’aplica una subhasta electrònica: no 
 
5. Pressupost de licitació 
 
a) El pressupost base de licitació és de sis mil sis-cents cinquanta-cinc euros (6.655 €), IVA 

inclòs. Aquest pressupost és el sumatori del pressupost net de cinc mil cinc-cents euros 
(5.500 €) més l’import de l'IVA mil cent cinquanta-cinc euros (1.155 €), al tipus del 21 %. 

b) Valor estimat del contracte: vint-i-sis mil quatre-cents euros (26.400 €), 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 
 
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació 
cost-eficàcia. S’aplicaran els criteris d’adjudicació següents, amb base a allò establert a 
l’article 145. 
Els criteris de valoració econòmics i avaluables mitjançant xifres o percentatges que serviran 
de base per a l’adjudicació del present concurs seran els següents: 
Oferta econòmica: fins a 100 punts. 
Es valorarà l’oferta de manera que a la més econòmica se li assignarà un màxim de 100 
punts. Les ofertes s’avaluaran mitjançant l’aplicació de la fórmula següent: 
Puntuació oferta = 100 x Preu oferta més baixa / Preu oferta que es puntua. 
 
10. Condicions particulars per l’execució del contracte:  
 
Veure el Plec de prescripcions tècniques 
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11. Presentació de les ofertes 
 
a) Data límit de presentació: El termini per a la presentació d’ofertes serà de deu dies hàbils 

a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en la pàgina web de 
CEGISA, a les 14 h del 12 de setembre de 2019. 

b) Documentació que cal presentar:  
- La declaració responsable de l’annex 1 degudament emplenada i signada pel 
representant de l’empresa 
- L’oferta d’acord amb el model de l’annex 2 

c) Presentació d’ofertes: 
Les proposicions es poden presentar pel licitador o per mandatari seu a les oficines de 
CEGISA, (Cementiri de Girona SA – Plaça del Vi, 1, 1a planta 17004 Girona- Secretaria 
General) de 9 a 14 h de dilluns a divendres (no festius) 
 
La documentació també es podrà enviar per correu administratiu. En aquest cas els sobres 
aniran inclosos en un sobre més gran i el licitador haurà de remetre, per correu electrònic 
(cegisa@ajgirona.cat) el justificant de la data i hora d’entrada a l’Oficina de Correus. El 
justificant s’haurà de remetre a CEGISA el mateix dia que es faci l’enviament per correu. No 
s’admetran les ofertes si el justificant de l’enviament per correu arriba passat el dia de 
finalització del termini de presentació de proposicions. I no s’admetran en cap cas les propostes 
que hagin estat enviades per correu i que la documentació no hagi arribat en el termini de cinc 
dies des de la recepció del justificant per correu electrònic. 
 
Les ofertes enviades per altres sistemes d’enviament no seran admeses. 
 
Les proposicions es presentaran en un sobre únic tancat i signat, d’acord amb els models 
establerts en aquest plec. Si no es presenten en les condicions de forma establerta, l’oferta 
serà exclosa. 
 
SOBRE ÚNIC “DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I TÈCNICA”, ha de figurar la 
inscripció DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I TÈCNICA PER PARTICIPAR A LA 
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS COMPTABLES I D’ASSESSORAMENT FISCAL DE LA 
SOCIETAT CEMENTIRI DE GIRONA SA DE PRESENTADA PER ................... 
El sobre ha de contenir: 
 
1. La declaració responsable de l’annex 1 degudament emplenada i signada pel 
representant de l’empresa. 
 
2. L’oferta d’acord amb el model de l’annex 2. 
 
Cada empresa licitadora no podrà presentar més d’una proposició i no s’acceptaran variants. 
Tampoc podrà subscriure cap proposta en unió temporal d’empresaris si ho ha fet 
individualment. La contradicció d’aquest principi donarà lloc a la desestimació de totes les 
proposicions que hagi presentat segons el que preveu l’article 139.3 de la LCSP. 
 
Les proposicions seran secretes i s’aplicaran els mitjans que garanteixin aquest caràcter fins 
al moment en què hagi de procedir a l’obertura de les mateixes. 
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Una vegada presentades, les proposicions no podran retirar-se.  
 
12. Recurs 
 
Veure clàusula 21 del Plec de clàusules administratives particulars 
 
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 
 
 
Girona, a la data de la signatura electrònica 
 
La presidenta del Consell d’Administració de CEGISA 

 

 

 

 

Marta Madrenas Mir 
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