CEMENTIRIS DE BARCELONA, S.A.U.
ANUNCI DE LICITACIÓ
Anunci per a la contractació del Contracte relatiu a l’establiment, la gestió i el lliurament
del servei d’ajuts pel menjar denominats “Xec o tiquet restaurant” pel personal de
cementiris de Barcelona, S.A.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme
Cementiris de Barcelona, S.A.
CIF: A-64302367
Codi NUTS: ES511
Dades de contacte:
Oficines Centrals: C/ Mare de Déu del Port, 56-58 (Cementiri de Montjuïc)
08038 de Barcelona
Telf.: 934 841 930 / 934 841 986
Email: licitacions@cbsa.cat
https://www.cbsa.cat
b) Tipus de poder adjudicador
Poder adjudicador no Administració Pública , d’acord amb allò previst a l’art.3
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
c) Dependència que tramita l’expedient
Àrea de Règim Jurídic i Contractació
d) Número d’expedient
CB-003/2019-S
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte
Contracte relatiu a l’establiment, la gestió i el lliurament del servei d’ajuts
pel menjar denominats “Xec o tiquet restaurant” pel personal de
cementiris de Barcelona, S.A.
b) Codi CPV
30199770-8 xec restaurant
b) Lloc d’execució
Consultar el Plec de Clàusules Particulars
3. Termini del contracte
Termini inicial de dos (2) anys, amb la possibilitat de prorrogar per dos(2) anys
més o dues pròrrogues per una (1) anualitat.
4. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació
Ordinària
b) Procediment
Obert
c) Regulació
Contractació harmonitzada
5. Valor estimat del contracte
457.656,25.-€, abans d’IVA.
6. Pressupost de licitació
228.828,13.-€, abans d’IVA. Veure detall al Plec de Clàusules Particulars.
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7.

Acreditació solvència tècnica, professional, econòmica i financera
Consultar el Plec de Clàusules Particulars

8. Criteris de selecció i valoració de les ofertes
Consultar el Plec de Clàusules Particulars
9. Obtenció de la documentació i informació
La documentació restarà a disposició dels licitadors perfil del contractant de
l’entitat integrat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat
de Catalunya a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=v
iewDetail&idCap=16292310
10. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació de propostes
2 d’octubre de 2019, a les 12:00 hores
b) Documentació que cal presentar
La que s’indiqui el Plec de Clàusules Particulars
c) Idioma de les ofertes
Català o castellà
d) Forma de presentació
Consultar el Plec de Clàusules Particulars
e) Termini de validesa de les ofertes
Sis mesos comptats a partir de la data de finalització del termini per a la seva
presentació.
11. Admissió de variants
No
12. Obertura del sobre 2
a) Data
11 d’octubre de 2019, a les 13:00 hores
b) Lloc
Carrer Calàbria, 66 de Barcelona
13. Obertura sobre 3
Es comunicarà oportunament a través del Perfil del Contractant.
14. Garantia provisional
No aplica
15. Garantia definitiva
No es preveu
16. Règim de recursos
Els actes derivats del present procediment d’adjudicació podran ser impugnats
d’acord amb allò establert al Plec de Clàusules Particulars.
Barcelona, 28 d’agost de 2019
Contra aquesta actuació es pot interposar potestativament el recurs especial en matèria de contractació a que
es refereix l’article 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, davant
del Tribunal Català de Contractes de Sector Públic en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia
següent a aquell que es publiqui en el Perfil del Contractant. L’escrit d’interposició del recurs podrà presentarPàgina 2 de 3
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se davant el registre de l’Òrgan de Contractació, en el registre de l’Òrgan competent per a la resolució del
recurs o en qualsevol dels llocs establerts a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Transcorregut 2 mesos comptats des del següent a la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la seva
resolució, l’interessat podrà considerar-ho desestimat als efectes d’interposar el recurs contenciós
administratiu.
En el supòsit que no s’opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant dels Jutjats del contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia
següent a aquell en que es publiqui en el Perfil del Contractant, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.
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