
Contacto

Teléfono +34 971899293
Fax +34 971546515
Correo Electrónico contractacio@alcudia.net

Dirección Postal

Major, 9
(07400) Alcùdia España
ES532

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente CN-39-2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-10-2018
a las 11:04 horas.

Entidad Adjudicadora

Regidoria Delegada d'Hisienda, Contractacio i Estadística
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.alcudia.net
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=K4yUCSInnwoQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: L’objecte del present contracte és la contractació per part de l’Ajuntament
d’Alcúdia, com a prenedor, de la pòlissa d’assegurança que doni cobertura als riscos i contingències
en matèria de responsabilitat civil, patrimonial, patronal i professional de l’Ajuntament d’Alcúdia i dels
seus organismes autònoms i ens dependents i del personal que els integren. Les condicions de la
prestació es troben concretades i delimitades en el plec de prescripcions tècniques (PPT) el qual,
conjuntament amb el present Plec, i en tot en quant no s’oposi al mateix, tindrà caràcter contractual a
tots els efectes.

Valor estimado del contrato 160.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 80.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 80.000 EUR.

Clasificación CPV
66000000 - Servicios financieros y de seguros.
66516000 - Servicios de seguros de responsabilidad civil.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: La durada del contracte és de DOS ANYS, prorrogables fins un màxim de DOS ANYS MES (2 + 1
+1) de conformitat amb el previst a l’article 29.2 de la LCSP. L’inici efectiu de la vigència del contracte serà a partir
de les 00:00 hores del dia 02/11/2018, o a la data de perfeccionament del contracte (en cas de ser posterior), de
conformitat amb el previst a l'apartat G) del quadre resum del PCAP.

Lugar de ejecución
El lloc d'execució del contracte és el municipi d'Alcúdia (Illes Balears)
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

Dirección Postal

Carre Major, 9
(07400) Alcúdia España

Primer.- Admetre a la licitació la única proposta presentada a la licitació i ADJUDICAR el CONTRACTE PRIVAT
D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL, PATRIMONIAL, PATRONAL I PROFESSIONAL DE
L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I ENS DEPENDENTS I DEL PERSONAL
QUE ELS INTEGREN, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, MILLOR QUALITAT-PREU DE L’OFERTA,
DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, VIA ORDINÀRIA (exp. CN-39-2018), a l’entitat AXA SEGUROS

http://www.alcudia.net
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=K4yUCSInnwoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, amb NIF A-60917978, per ser la única oferta presentada i ser
la més avantatjosa assolint la major puntuació (70 punts), per un preu de SEIXANTA-QUATRE MIL EUROS
(64.000,00€/pels dos anys de vigència el contracte, IVA exempt). Les millores i compromisos exigibles al contractista
seran els següents:
- Rebaixa a l’import de la franquícia que es regula a l’apartat E.7. del quadre resum del PCAP per un import de 150,00
€, pel que l’import de franquícia a aplicar durant la vigència del contracte seria de 150,00 €.
La durada del contracte serà DOS ANYS, prorrogables fins un màxim de DOS ANYS MÉS (2 + 1 +1). L’inici efectiu de
la vigència del contracte serà a partir de les 00:00 hores del dia 02/11/2018, de conformitat amb l’establert a l’apartat
G) del quadre resum dels plecs. 
Tot això de conformitat amb els plecs de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques que regeixen el
contracte, i els compromisos i proposta econòmica presentada per l´empresa proposada com adjudicatària. 
Segon.- Aprovar la despesa per l’import d’adjudicació i disposar-la amb càrrec a la
partida AG920224000 del Pressupost municipal vigent. 
Tercer.- Donar trasllat de la present a la Tresoreria municipal per tal que dugui a efecte l’establert al punt anterior, així
com a la Intervenció municipal, als efectes legals oportuns.
Quart.- Publicar la present Resolució al “perfil del contractista-Tauler de contractació” de l’Ajuntament d’Alcúdia,
allotjada a la plataforma de contractació del sector públic, als efectes oportuns.
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’adjudicatària l’entitat AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, amb NIF A-60917978, tot informant-la que la formalització no podrà efectuar-se abans que
transcorrin quinze diez hàbils des que es remeti la notificació de la present adjudicació als licitadors i candidats.
Sisè.- Que un cop publicada la present resolució al perfil del contractant, es notifiqui la present resolució a
l’adjudicatària així com a la resta de licitadores i candidates presentades en el procediment si n’és el cas, tot
informant-les que, contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones legitimades poden
presentar de forma alternativa els següents recursos: o bé el recurs especial en matèria de contractació, que podran
presentar en el llocs establerts en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, així com també davant del registre de l’Ajuntament d’Alcúdia o en el del Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals, en els terminis i forma establerts als articles 49, 50 i 51 de la LCSP.
L’òrgan competent per a la resolució del recurs especial és el Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals, en seu Madrid; o bé poden interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Palma. Tot això sense perjudici que puguin interposar aquells altres recursos previstos en
la LCSP, o aquells altres que creguin procedents si així ho consideren.
Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de Contractes del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques. 
Vuitè.- Ordenar que un cop formalitzar el contracte, es publiqui al Tauler de contractació de l’Ajuntament d’Alcúdia
l’anunci de formalització del contracte en el termini màxim de quinze dies des de la data de formalització. A més en el
termini màxim de tres mesos següents a la formalització del contracte, per a l’exercici de la funció fiscalitzadora, s’ha
de remetre a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, a través de la plataforma www.rendiciondecuentas.es,
una còpia certificada del document en què s’hagi formalitzat aquells, acompanyada d’un extracte de l’expedient del
qual es derivi.

Acta de Resolución

Documento de Acta de Resolución

Adjudicado

Adjudicatario

Axa Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseugros
NIF A60917978
El adjudicatario es una PYME : No

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 64.000 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 64.000 EUR.

Motivación de la Adjudicación

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=817a316f-d482-4978-9e89-3e078feb2259


Lugar

Saló de Plens Ajuntament d'Alcúdia

Dirección Postal

Carrer Major, 9
(07400) Alcúdia España

Abertura de plicas por la Mesa de
Contratación: tercer dia hàbil posterior a
la finalización del plazo de presentación
de proposiciones, a las 12 horas

Apertura sobre oferta económica
El día 01/10/2018 a las 12:00 horas
Abertura de plicas. A las 12 hores del tercer día hábil

Precio de la oferta más baja 64.000 EUR.
Precio de la oferta más alta 64.000 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No
Ofertas recibidas 1
Número de ofertas recibidas de PYMEs 0
Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE) 0
Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No
UE) 0
Ofertas electrónicas recibidas 0

Motivación ser la única oferta presentada i ser la més avantatjosa assolint la major
puntuació (70 punts) en l'aplicació dels criteris d'adjudicació establerts a l'apartat Z) del quadre resum del PCAP
Fecha del Acuerdo 18/10/2018
Plazo de Formalización Del 22/10/2018 al 12/11/2018

Observaciones: De coformitat amb l'apartat cinqué de la resolució número 6179/2018 d'adjudicació del contracte,
quinze dies hàbils des de que es remeti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats.

Información Sobre las Ofertas

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

2 Año(s)

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Tramitación del Gasto Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

Plazo de Obtención de Pliegos

Hasta el 26/09/2018 a las 14:00

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 26/09/2018 a las 14:00
Observaciones: Setze (16) dies naturals per a presentar proposicions, a comptar a partir del dia següent al de la
publicació de l'anunci de licitació al perfil del contractista de la Plataforma de Contractacio de 'l'Estat

Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas



posterior a la finalización del plazo de presentación
de proposiciones, de conformidad con lo dispuesto
en la cláusula 17 del PCAP

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : empreses licitadores presentades a la licitació (hauran d'aportar DNI)

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Millora econòmica a la baixa de la FRANQUÍCIA establerta a l'apartat E.7. del quadre resum del PCAP
: OtrosSubtipo Criterio 

: 60Ponderación 
: s'atorgarà un punt per cada 5€ de rebaixa sobre la franquícia establerta a l'apartat E.7.,Expresión de evaluación 

de conformitat amb l'establert a l'apartat Z) del quadre resum del PCAP
: 0Cantidad Mínima 
: 60Cantidad Máxima 

Oferta econòmica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 40Ponderación 
: Millor oferta econòmica: S'atorgarà la màxima puntuació al preu més econòmic i la restaExpresión de evaluación 

es poderaran de conformitat amb la fórmula prevista a l'apartat Z) del quadre resum del PCAP
: 0Cantidad Mínima 
: 40Cantidad Máxima 

Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=lY7cegz35q1vYnT kQN0%2FZA%3D%3D
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