Anuncio de licitación
Número de Expediente CN-39-2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-09-2018
a las 13:24 horas.

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

Tipo de Contrato Privado
Lugar de ejecución ES532 Mallorca El lloc d'execució
del contracte és el municipi d'Alcúdia (Illes Balears)
Alcúdia

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

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Idioma de Presentación de Oferta Catalán Español
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=lY7cegz35q1vYnTkQN0%2FZA%3D%3D

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

Dirección Postal
Major, 9
(07400) Alcùdia España

Contacto
Teléfono +34 971899293
Fax +34 971546515

ES532

Proveedor de Pliegos
Regidoria Delegada d'Hisienda, Contractacio i
Estadística

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 26/09/2018 a las 14:00

Correo Electrónico contractacio@alcudia.net

Proveedor de Información adicional
Regidoria Delegada d'Hisienda, Contractacio i
Estadística

Dirección Postal
Major, 9
(07400) Alcùdia España

Dirección Postal
Major, 9
(07400) Alcùdia España

Recepción de Ofertas
Regidoria Delegada d'Hisienda, Contractacio i
Estadística

Dirección Postal
Major, 9
(07400) Alcùdia España

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

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
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
posterior a la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, de conformidad con lo dispuesto en la
cláusula 17 del PCAP

Lugar
Saló de Plens Ajuntament d'Alcúdia

Dirección Postal
Carrer Major, 9
(07400) Alcúdia España

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

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

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

Opciones y prórrogas
Descripción: Condicions de la pròrroga: De conformitat amb el dispost a a l'apartat G) del quadre resum del PCAP.
Plazo
Descripción: 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).

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones tipo social - En matèria de transparència i responsabilitat fiscal: El contractista es compromet a
executar el contracte amb criteris d’equitat i transparència fiscal, per lo que els ingressos i beneficis procedents del
contracte públic seran íntegrament declarats i liquidats conforme a la legislació fiscal vigent, de conformitat amb el
dispost a l'apartat U.2. del quadre resum del PCAP

Condiciones de Licitación
Fórmula de Revisión de Precios No procedeix de conformitat amb l'apartat K) del quadre resum del PCAP
Importe Máximo Gastos de Publicidad 1.000 EUR.
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Plazo de constitución
2 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores
Titulo habilitante Document acreditatiu de la inscripció en el Registre Especial d'Entitats Asseguradores i document
acreditatiu de les reames d'assegurances en les quals està autoritzat a treballar, entre les quals hi haurà de figurar la
prestació objecte del contracte

Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - Podran prsentar oferta les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
plena capacitat d'obra de conformitat amb el dispost a la clàusula 4 del PCAP
No prohibición para contratar - La prova per part dels empresaris de la no concurrencia d'alguna de les prohibicions de
contractar de l'article 71 de la LCSP es farà de conformitat amb el dispost a la clàusula 4.2. del PCAP

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Una relació dels principals serveis realitzats, com a màxim en els últims tres (3) anys, que inclogui
import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant
certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una
declaració de l'empresari, acompanyada de la documentació en poder de l’empresari que acrediti la realització de la
prestació; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
Els requisit mínims seran que l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior a 28.000 €, en
relació a serveis de característiques similars; a aquests efectes es consideren serveis de característiques similars els
realitzat que per la seva tipologia corresponguin a serveis d’assegurança de responsabilitat civil. Així mateix també s’hi
consideren compresos dins l’àmbit del servei els que corresponen als següents codis CPV: 66516000-0 No obstant això,
en les empreses de nova creació entenent com a tals les que tinguin una antiguitat inferior a cinc anys, podran acreditar
la seva solvència tècnica de conformitat al dispost a l’article 91.4 de la LCSP. Umbral: 28000 Periodo: tres darrers anys
Expresión: La solvència tècnica i professional s'haurà d'acreditar de conformitat amb el dispost a l'apartat J.2.2. del
quadre resum del PCAP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Acreditar un volum anual de negocis, referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims
conclosos, o bé en el cas de que la licitadora realitzi diverses activitats econòmiques haurà d’acreditar el volum de
negocis en l’àmbit al que es refereix el contracte, de serveis d’assegurança de responsabilitat civil. El valor del volum
anual de negocis no podrà ser inferior a 60.000 €, al manco en un dels tres darrers anys. El volum anual de negocis del
licitador es podrà acreditar a través com a mínim d’un de qualsevol dels següents mitjans: - Mitjançant la presentació de
certificació d’inscripció en el registre oficial de licitadors i empreses classificades del Sector Públic, que acreditarà les
condicions de solvència econòmica i financera de l’empresari pel valor o import que indiqui el certificat. Les licitadores
poden optar per presentar el certificat davant l’Ajuntament o bé per presentar una sol·licitud del representant legal de la
licitadora instant a l’Ajuntament d’Alcúdia per a que l’obtingui d’ofici i l’aporti a l’expedient. - Mitjançant la presentació
d’una certificació emesa per entitat bancària, que expressi clarament que el volum anual de negocis de l’empresa en
l’àmbit al que es refereix el contracte, que és el de serveis d’assegurança de responsabilitat civil, no és inferior a l’indicat
en el paràgraf anterior. - Mitjançant la presentació dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què
hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil podran acreditar el seu volum anual de
negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil, o bé, a través de
l’aportació d’original o còpia acarada del resum anual d’IVA (Model 390). Umbral: 60000 Periodo: Darrers tres anys
Expresión: La solvència econòmica i financera s'haura d'acreditar de conformitat amb el dispost a l'apartat J.2.1 del
quadre resum del PCAP
Patrimonio neto - Acreditar un patrimoni net, o bé una “ratio” entre actius i passius, al tancament del darrer exercici
econòmic pel qual estigui vençuda l’aprovació de comptes anuals per import igual o superior a 36.000 €. Es podrà
acreditar el compliment d’aquest requisit mitjançant l’aportació dels comptes anuals de l’exercici indicat presentats en el
Registre Mercantil o al Registre Oficial que correspongui, o llibres de comptabilitat degudament legalitzat per aquells
empresaris que no tinguin obligació de presentar comptes a registres oficials. Els empresaris no espanyols d’estats
membres de la UE podran substituir l’acreditació dels requisits establerts en aquest apartat b) mitjançant la presentació
del certificat de classificació o document similar que acrediti la inscripció en llistes oficials d'empresaris autoritzats per
contractar establertes pels Estats membres de la Unió Europea que estableix la LCSP. No obstant això, quan per una
raó vàlida, la licitadora no estigui en condicions de presentar cap de les referències sol·licitades ara indicades en algun

dels subapartats anteriors, l’òrgan de contractació podrà autoritzar-li acreditar la seva solvència econòmica i financera
per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri adequat. Umbral: 36000 Periodo: Darrer
exercici econòmic pel qual estigui vençud l'aprovació de comptes anuals Expresión: S'haurà d'acreditar la solvència
econòmica i financera per un dels mitjans permesos de conformitat amb l'establert a l'apartat J.2.1 del quadre resum del
PCAP

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
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 60
Expresión de evaluación : s'atorgarà un punt per cada 5€ de rebaixa sobre la franquícia establerta a l'apartat E.7., de
conformitat amb l'establert a l'apartat Z) del quadre resum del PCAP
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 60
Oferta econòmica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 40
Expresión de evaluación : Millor oferta econòmica: S'atorgarà la màxima puntuació al preu més econòmic i la resta es
poderaran de conformitat amb la fórmula prevista a l'apartat Z) del quadre resum del PCAP
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 40

Plazo de Validez de la Oferta
2 Mes(es)

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
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