CEMENTIRIS DE BARCELONA, SA
ANUNCI DE LICITACIÓ

Anunci per a la contractació de:
Obres relatives al projecte executiu de rehabilitació de diferents blocs de nínxols a les
agrupacions 11 i 12 del Cementiri de Montjuïc (etapa 1 - fase 7 - Pla Director 2019)
Entitat adjudicadora
a) Organisme
Cementiris de Barcelona, SA
b) Dependència que tramita l’expedient
Assessoria Jurídica, Contractació i Compres i Serveis Tècnics
c) Número d’expedient
2021ST209OB
d) Perfil del contractant: Perfil del Contractant de l’entitat, integrat a la Plataforma
de Contractació de la Generalitat de Catalunya a la pàgina web:

https://seucontractacio.cbsa.cat
1. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Obres relatives al projecte executiu de rehabilitació de
diferents blocs de nínxols a les agrupacions 11 i 12 del Cementiri de Montjuïc
(etapa 1 - fase 7 - Pla Director 2019).
b) Lloc d’execució: Barcelona
2. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Regulació: Contractació no harmonitzada
3. Valor estimat del contracte: 2.183.779,96 euros abans d’IVA
4. Pressupost de licitació: 1.819.816,64 euros abans d’IVA
5.

Acreditació solvència tècnica, professional, econòmica i financera

A) Classificació empresarial:

GRUP

SUBGRUP

C Edificacions

CATEGORIA
Reial Decret 1098/2001

2 Estructures de fàbrica o formigó

3

6. Criteris de selecció i valoració de les ofertes
 Ponderació dels criteris la valoració dels quals depèn d’un judici de valor: 25 punts
sobre 100
 Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de fórmules
matemàtiques: 75 punts sobre 100, desglossats de la següent forma:
-

Oferta econòmica (preu): 35 punts
Altres criteris avaluables automàticament: 40 punts

7. Obtenció de la documentació i informació
La documentació restarà a disposició dels licitadors a la web
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=vie
wDetail&idCap=16292310&cap=Cementiris%20de%20Barcelona,%20S.A.U.
8. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació de propostes
29 de juliol de 2021 a les 10:00 hores
b) Documentació que cal presentar
La que indiqui el Plec de Condicions Particulars
c) Lloc de presentació
A través de tres sobres en format digital, que s’anomenaran “Sobre 1, 2 i 3” i que
hauran de presentar-se mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça
web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode
=viewDetail&idCap=16292310&cap=Cementiris%20de%20Barcelona,%20S.A.
U.
9. Admissió de variants
No
10. Obertura del sobre 2, que conté la proposta avaluable mitjançant l’aplicació de
criteris de judici de valor
a) Data
29 de juliol de 2021 a les 14:30 hores
b) Lloc
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
c. Calàbria, 66
08015-Barcelona

11. Obertura del sobre 3, que conté la proposta avaluable mitjançant l’aplicació de
criteris automàtics
c) Data
Es publicarà oportunament al Perfil de Contractant de CBSA
d) Lloc
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
c. Calàbria, 66
08015-Barcelona
12. Termini del contracte: 12 mesos, a comptar a partir de l’endemà de la signatura de
l’acta de comprovació del replanteig.
13. Garantia provisional
No aplica
14. Garantia definitiva
5% de l’import d’adjudicació
15. Modificacions: veure clàusula 20 del Plec de Clàusules Particulars.
16. Cessió del contracte: No.
17. Subcontractació: Si, en els termes que s’estableix als plecs.
18. Condicions especials d’execució del contracte: Veure Plec de Clàusules
Particulars.
19. Pòlissa de Responsabilitat Civil: 1.000.000,00 euros

Barcelona,

Sra. Mercè Pinyol Arnal
Directora Corporativa de l’Assessoria Jurídica
Contractació i Compres
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
De conformitat amb allò establert a l’apartat 6 de l’article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), contra aquesta resolució, que no
exhaureix la via administrativa, es pot interposar - en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà d’haver-la rebuda- recurs d’alçada davant de la primera tinença d'alcaldia
d'Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb
les facultats delegades per Decret d’Alcaldia de 9 de novembre de 2015, en concordança
amb l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.

El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de tres mesos. Si, un cop
transcorregut aquest termini, no s’ha dictat una resolució, es pot entendre desestimat el
recurs. Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció de la seva notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs, que s'entendrà produïda un cop transcorregut tres
mesos comptats des del dia següent al de la seva interposició sense que s'hagi notificat
resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona.

