
Contacto

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

Dirección Postal

Passeig Pere Ventayol, s/n (Edifici Can Ramis)
(07400) Alcúdia España
ES532

Anuncio de adjudicación
Número de Expediente CNPE-1-2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 31-05-2018
a las 12:07 horas.

Entidad Adjudicadora

Presidencia del Patronat Municipal d'Esports D'Alcúdia
Tipo de Administración Entidad de Derecho Público
Actividad Principal 14 - Cultura
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=oYcPiFAP1sMQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Objeto del Contrato: El contracte té per objecte donar cobertura aseguradora d'accidents a tots els
participants de les activitats i esdeveniments organitzats pel Patronat Municipal d'Esports d'Alcúdia
per tal de garantir les mesures de seguretat necessàries.

Valor estimado del contrato 54.000 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 36.000 EUR.
Importe (sin impuestos) 36.000 EUR.

Clasificación CPV
66512100 - Servicios de seguros de accidentes.

Plazo de Ejecución
2 Año(s)

Observaciones: Duración de dos años, prorrogables de mutuo acuerdo por otro año más (2 + 1)

Lugar de ejecución
Illes Balears
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

Dirección Postal

Passeig Pere Ventayol - Edifici de Can Ramis
(07400) Alcúdia España

Primer.- EXCLOURE de la licitació la Plica 1 presentada per MUTUA GENERAL DE CATALUNYA per no mantenir el
secret de la seva proposició fins el moment de l’obertura, de conformitat amb el dispost a la clàusula 13 del plec de
condicions que regula aquest procediment. 

Segon.- ADMETRE a la licitació la resta d’empreses presentades (Plica 2, 3 i 4).

Tercer.- Adjudicar el CONTRACTE PRIVAT D’ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS DELS PARTICIPANTS EN LES
ACTIVITATS PROMOGUDES PEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS D’ALCÚDIA, A ADJUDICAR PER
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM: CNPE-1/2018. l’entitat MARKEL
INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA, amb NIF: W0068002E, per ser la
millor oferta que ha obtingut la màxima puntuació (100 punts) en l’apalicació dels criteris d’adjudicació de l’apartat Z)
del quadre resum del plec de condicions, per un preu de DIVUIT MIL EUROS/pels dos anys de vigència del contracte

http://www.alcudia.net
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=oYcPiFAP1sMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D


(18.000 Euros/pels dos anys de vigència del contracte), IVA exempt en virtut de l’establert a l’article 20-1-26 de la Llei
37/1992.
La cobertura de l’assegurança haurà d’iniciar la seva vigència a partir de les 00:00 hores de dia 1 de juny de 2018.
Tot això de conformitat amb els plecs de clàusules administratives i tècniques que regeixen el contracte, així com la
declaració responsable i l’oferta econòmica presentada per l’empresa MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE
COMPANY LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA.

Quart.- Aprovar la despesa per l’import d’adjudicació i disposar-la amb càrrec a la partida ES341224000 del
Pressupost del Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia vigent. 

Cinquè.- Notificar la present resolució a l’adjudicatària MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED
SUCURSAL EN ESPAÑA, requerint-la a l’hora per tal que formalitzi el contracte davant aquest Patronat en el termini
màxim de quinze dies hàbils des de la notificació de al present adjudicació als licitadors.

Sisè.- Publicar la present resolució al “perfil del contractista – Tauler de contractació” del Patronat Municipal d’Esports
d’Alcúdia, allotjat a la plataforma de contractació del sector públic, als efectes oportuns. 

Setè.- 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, tot informant-les que, contra la present
resolució, que exhaureix la via administrativa, poden interposar de forma alternativa, els següents recursos: o bé
recurs potestatiu de reposició, a interposar davant la Batlia, en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la
notificació de la present resolució, o bé directament recurs contenciós administratiu, a interposar davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la notificació
d’aquesta resolució; tot això sense perjudici que els interessats puguin interposar aquells altres recursos que en
considerin procedents. 

Vuiè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de Contractes del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques. 

Novè.- Ordenar que un cop formalitzat el contracte, es publiqui al Tauler de contractació del Patronat Municipal
d’Esports d’Alcúdia, l’anunci de formalització del contracte en el termini màxim de quinze dies des de la data de
formalització del contracte. 

Desè.- Sotmetre a ratificació del Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports la present resolució a la
propera sessió que aquest òrgan col·legiat celebri.

Acta de Resolución

Documento de Acta de Resolución

Adjudicado

Adjudicatario

Markel International Insurance Company Limited Sucursal en España
NIF W0068002E
El adjudicatario es una PYME : No

Importes de Adjudicación

Importe total ofertado (sin impuestos) 18.000 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos) 18.000 EUR.

Motivación de la Adjudicación

Motivación Mitjançant resolució de data 16 d´abril de 2.018, núm. 21/2018, el President del Patronat Municipal
d’Esports va aprovar iniciar l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat, oferta econòmica més
avantatjosa, del contracte privat d’assegurança d’accidents dels participants en les activitats promogudes pel Patronat
Municipal d’Esports d’Alcúdia (cnpe-1-18), ordenant que es redactin i incorporin a l’expedient els Plecs de clàusules

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1e733867-6bb5-4be3-ae86-ef6082e3f592


Precio de la oferta más baja 18.000 EUR.
Precio de la oferta más alta 27.527,71 EUR.

Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas 
No

administratives particulars i el de prescripcions tècniques, i així mateix l’informe de fiscalització prèvia i sobre el
percentatge que suposa la contractació envers els recursos ordinaris del pressupost vigent.

Mitjançant resolució de data 17 d’abril de 2.018, núm. 22/2018, el President del Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia
va aprovar l’expedient de contractació i convocatòria de la licitació de l’expedient de referència.

En data 23 d’abril de 2018 es va publicar la licitació al perfil del contractant del Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia i
al perfil del contractant allotjada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, concedint un termini comú de 15
dies naturals comptadors des del dia següent al de la publicació de l’anunci de la licitació al perfil del contractant del
Patronat d’Esports, allotjat a la Plataforma de contractació del Sector Públic, amb independència del registre o oficina.
El termini va finalitzar el dia 8 de maig de 2.018 a les 14h.

En data 11 de maig de 2018, es van dur a terme la mesa de contractació relativa a la contractació de referència, i es
va aprovar proposar com adjudicatari al licitador que va assolir la màxima puntuació (100 punts) en l’aplicació dels
criteris d’adjudicació de l’apartat Z) del quadre resum del plec de condicions, MARKEL INTERNATIONAL
INSURANCE COMPANY LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA (RE Ajunt. 3910-18). La puntuació final dels licitadors
presentats a aquest procediment va ser la seguent:

NÚM.
ORD ENTITAT
LICITADORA Criteri econòmic únic: oferta econòmica (fins un màsim de 100 punts) CLASSIF.
1 EXCLOSA (MUTUA GENERAL DE CATALUNYA) - -
2 PREVISIÓN BALEAR M.P.S. 19.600 Euros/ pels dos anys de vigència del contracte

(91’11 punts) 

2
3 VIDACAIXA S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS 27.527’71 Euros/ pels dos anys de vigència del contracte

(47’06 punts) 

3
4 MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA 18.000 Euros/ pels dos
anys de vigència del contracte

(100 punts) 

1

En data 17 de maig de 2018 el President del Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia (RS 5-18, de data 17 de maig de
2018) va formular el corresponent requeriment a l’entitat MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY
LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA per tal que presentés, si encara no ho havia fet, la documentació recollida a la
clàusula 21 del plec de clàusules administratives particulars que regula aquest procediment als efectes de ser
adjudicatari de l’execució del contracte de referència.

En data 28 de maig de 2018 l’entitat MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED SUCURSAL EN
ESPAÑA. ha presentat al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Alcúdia (RE 4546-18) documentació als efectes del
compliment del requeriment anterior, el contingut de la qual ha estat informada favorablement pel TAG de contractació
Sr. Bartomeu Amengual Barceló en data 29 de maig de 2018,
Fecha del Acuerdo 29/05/2018
Plazo de Formalización Del 01/06/2018 al 21/06/2018

Observaciones: 15 dias habiles desde la notificacion de la adjudicacion

Información Sobre las Ofertas



Lugar

Salón de Plenos Ayuntamiento de Alcúdia

Dirección Postal

major, 9
(07400) Alcúdia España

Abertura sobre único

Apertura sobre oferta económica
El día 11/05/2018 a las 13:00 horas
Abertura sobre único que incluye declaración
responsable i oferta económica (criterio único)

Ofertas recibidas 4
Número de ofertas recibidas de PYMEs 0
Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE) 0
Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No
UE) 0
Ofertas electrónicas recibidas 0

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Plazo de constitución

3 Mes(es)

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 08/05/2018 a las 14:00

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 08/05/2018 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público

Condiciones para la asistencia : empresas licitadoras presentadas a la licitación

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

mejor oferta económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 100Ponderación 
: fórmula matemàticaExpresión de evaluación 

: 0Cantidad Mínima 
: 100Cantidad Máxima 



Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=s4h8z1%2BCCp6XQ V0WE7lYPw%3D%3D
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