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ANUNCI DE LICITACIÓ
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De Ajuntament de Girona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de subministraments
(expedient 2021018711).

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Girona
b) Número d’identificació: 1707920002
c) Dependència que tramita l'expedient: Regidoria de Sostenibilitat
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 2021018711

2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Girona
b) Domicili: Plaça del vi, 1
c) Localitat i codi postal: Girona CP: 17004
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972 419 004
f) Adreça electrònica: evila@ajgirona.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/girona/customProf
h) 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
i) Horari d'atenció: De dilluns a divendres de 9 h a 14 h

3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Objecte del contracte:
L'objecte del contracte és el subministrament de tapes de poliuretà per al tancament de nínxols
dels cementiris municipals de Girona.
Motivació de la necessitat del contracte:
Per tal de simplificar els treballs d'obertura i tancament dels nínxols, posar les tapes de les
sepultures, si cal, sense material d'obra, permetre la col·locació posterior de les làpides quan
procedeixi, i alleugerir les tasques del personal de la brigada de cementiris rebaixant
considerablement el pes a traginar i sostenir, es necessita disposar de tapes de poliuretà pel
tancament dels nínxols.
b) Admissió de pròrroga: Sí
c) Divisió per lots i número: No procedeix
d) Lloc d'execució: Girona
e) Termini d'execució: 2 anys
f) Codi CPV: 39296000-3
g) Codi NUTS: ES512

4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Subministraments
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 4.469,26 €. Aquest pressupost es desglossa en 3.693,60 €
de pressupost net més 775,66 € d’import de l'IVA calculat al tipus del 21%.
b) Valor estimat del contracte: vuit mil cent vint-i-cinc euros amb noranta-dos cèntims (8.125,92
€), IVA exclòs

6. Admissió de variants
No

7. Garanties
a) Provisional: No
b) Definitiva: No

8.Requisits específics de l’empresa contractista
a) Classificació: No
b) Solvència: No

9. Criteris per a l’adjudicació del contracte
Criteris avaluables mitjançant fórmules (màxim 100 punts)
L’oferta guanyadora es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu.
S’aplicaran els criteris d’adjudicació següents, avaluable automàticament mitjançant fórmula.
1. El preu (màxim 95 punts)
S’atorgarà la puntuació màxima de 95 punts a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix
que no sigui anormal i que no superi el pressupost net de licitació ni els preus unitaris i a la resta
d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la fórmula següent:
Puntuació oferta = (95 x Preu de l’oferta més baixa)/Preu oferta que es puntua.
S’aplica aquesta fórmula matemàtica perquè el preu constitueix la part fonamental de la relació
contractual, més tenint en compte el baix import anual del contracte, i l’Ajuntament de Girona,
com a entitat local de l’administració pública, ha de procurar gestionar els recursos públics de
manera més eficient possible.
S’assignaran 0 punts a les proposicions que no ofereixin cap baixa respecte als preus de licitació.
S’aplica aquesta fórmula matemàtica perquè és directament proporcional respecte a la puntuació
que s’atorga a les diferent proposicions en funció a l’oferta econòmica preu del servei.
Si una empresa licitadora presentés una oferta que iguali el preu de licitació, quedarà admesa
però no obtindrà cap puntuació, per no tractar-se de cap millora econòmica.
Si una empresa licitadora presentés una oferta superior a la del preu de licitació, quedarà
automàticament exclosa.
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Es qualificarà una oferta amb valors anormals o desproporcionats quan el preu ofertat per
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 comunicació.
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.
2. Reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (màxim 5 punts)
Es valorarà l’ús de vehicles amb menys emissions de gasos d’efecte hivernacle en el transport i
lliurament de les tapes, de forma que segons sigui la motorització del vehicle obtindrà els punts
addicionals següents:
- 100% elèctric, 5 punts addicionals
- Híbrids, 2 punts addicionals
S’aplica aquest criteri per incentivar la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i
contribuir a assolir els objectius del PACES.
Si una empresa licitadora presentés una oferta que realitzi el transport i lliurament de les tapes
amb un vehicle que funcioni només amb combustibles fòssils, quedarà admesa però no obtindrà
puntuació addicional.
La reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle s’acreditarà amb una declaració
responsable on consti el tipus de motorització del vehicle.

10. Condicions particulars per a l’execució del contracte
Veure els plecs

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
b) Presentació d’ofertes:
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/, tal i
com s'especifica en l'Annex 4 del plec de clàusules administratives particulars : FORMA DE
PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS.
Les ofertes enviades per altres sistemes d’enviament no seran admeses.
Per participar en la licitació d'aquest contracte s'ha d'enviar, a través de la plataforma de licitació
electrònica de l'Ajuntament de Girona, la següent documentació:
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- La declaració responsable que figura en l'annex 1 del PCAP degudament emplenada i signada
per la persona representant de l'empresa.
- L'oferta segons el model que figura en l'annex 2 del PCAP

12. Recurs
Veure la clàusula 18 del plec de clàusules administratives particulars

13. Contracte relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea
El contracte no està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea
El regidor delegat de Sostenibilitat

Martí Terés Bonet
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