EXPEDIENT: AT20229
ASSUMPTE: Licitació per a la contractació del servei de diverses cobertures d’assegurances
privades de Reus Serveis Municipals, SA, divisió Aigües de Reus

RESOLUCIÓ DECLARANT DESERT LOTS DE LA LICITACIÓ AT20229

Vist que, l’objecte del contracte és la contractació per part de Aigües de Reus, com a prenedor, de les
pòlisses d’assegurança que garanteixin la cobertura dels riscos que es deriven de l’activitat normal que
desenvolupa.
Vist que, les cobertures d’assegurances objecte d’aquest contracte es divideixen en els següents lots, i
tenen el valor estimat del contracte detallat a continuació:

Lot

Pressupost anual
(Import licitació)

Import possible
modificat (10%)

Import possibles
Pròrrogues
(màxim 4 anys)

VEC per lot
(IVA exclòs)

LOT 1

35.000,00 €

3.500,00 €

140.000,00 €

178.500,00 €

LOT 2

11.500,00 €

1.150,00 €

46.000,00 €

58.650,00 €

LOT 3

13.250,00 €

1.325,00 €

53.000,00 €

67.575,00 €

LOT 4

7.900,00 €

790,00 €

31.600,00 €

40.290,00 €

LOT 5

4.500,00 €

450,00 €

18.000,00 €

22.950,00 €

SUBTOTAL

72.150,00 €

7.215,00 €

288.600,00 €

-

TOTAL

367.965,00 €

Atès que, el procediment de tramitació establert per l’adjudicació de l’esmentat contracte, vist l’objecte
i quantia, correspon a un procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, d’acord a la D.A.
8ena.2 p4 de la LCSP.
Vist que, d’acord a les instruccions internes de Reus Serveis Municipals, SA, al tractar-se d’un servei
amb un valor estimat inferior a 453.000,00 €, l’òrgan de contractació és el Conseller delegat i President
del Consell d’administració de Reus Serveis Municipals, SA, el qual, en data 21/05/2019, va aprovar la
contractació i autoritzar al despesa corresponen a la present licitació. En el mateix document, l’òrgan
de contractació faculta expressament al gerent de la divisió per a tota la resta d'acords de tràmit o
definitius derivats de l’aprovació dels plecs i inici de la licitació, el d’adjudicació, modificacions, revisions
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de preus, pròrrogues i altres que resultin del procediment i dels recursos, donant-ne compte al Consell
d’Administració en les properes sessions.
En data 13/11/2020, es va publicar a la plataforma de contractació publica de Catalunya l’anunci de
licitació pel servei de diverses cobertures d’assegurances privades de Reus Serveis Municipals, SA, divisió
Aigües de Reus (AT20229), en el que les empreses podien presentar oferta fins el 30/11/2020.
Vist que, dins el termini establert, es van presentar les següents ofertes:
LOT 1 - Responsabilitat Civil i Patrimonial d’Aigües de Reus
Núm. de proposta

Proponent

CIF

LOT DESERT
LOT 2 - Danys Materials ocasionats al Patrimoni d’Aigües de Reus
Núm. de proposta

Proponent

CIF

1

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA

W0069547H

LOT 3 - Responsabilitat per l’ús i la circulació de vehicles de motor d’Aigües de Reus
Núm. de proposta

Proponent

CIF

LOT DESERT
LOT 4 - Assegurança vida del col·lectiu personal d’ Aigües de Reus
Núm. de proposta

Proponent

CIF

1

ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A

A28007748

LOT 5 - Assegurança de defensa jurídica
Núm. de proposta

Proponent

CIF

1

ARAG SE Sucursal en España

W0049001A

En data 03/12/20, la Mesa de contractació va procedir, en sessió privada, a l’obertura dels sobres A
(documentació administrativa) al qual van presentar ofertes les empreses relacionades anteriorment, i
en conseqüència, la Mesa de contractació va proposar a l’òrgan de contractació que els esmentats lots
1 i 3 es declarin com a deserts.
Vist que, d’acord a l’article 168 de la LCSP, els òrgans de contractació poden adjudicar els contractes
utilitzant el procediment negociat sense publicació prèvia d’un anunci de licitació en el cas de contractes
d’obres, subministrament, serveis, concessió d’obres i concessió de servei en els que no s’hagi presentat
cap oferta, cap oferta adequada, cap sol·licitud de participació o cap sol·licitud de presentació adequada
en resposta a un procediment obert o a un procediment restringit, sempre que les condicions inicials
del contracte no es modifiquin substancialment.
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Per tot l’exposat, com a Gerent de l’ens contractant, l’Empresa Reus serveis Municipals, SA, divisió
Aigües de Reus,

RESOLC:
P RI M ER.- DECLAR AR deserts els lots 1 i 3 de la licitació per la contractació del servei de
diverses cobertures d’assegurances privades de Reus Serveis Municipals, SA, divisió Aigües de
Reus (AT20229), atès que no s’ha presentat cap oferta en els esmentats lots.
SEGON.- P UBLI CAR aquesta resolució al perfil del contractant de Reus Serveis Municipals, SA
de la plataforma de contractació pública.
TERCER.- AUTOR I TZAR la continuació de la licitació i la contractació dels Lots 1 i 3 de la
licitació del servei de diverses cobertures d’assegurances privades de Reus Serveis Municipals,
SA, divisió Aigües de Reus (AT20229), mitjançant el procediment negociat sense publicitat,
d’acord amb el que disposen els articles 168, 169 i 170 de la LCSP.
QUART.- AUTORI TZAR al mediador d’assegurances contractat per Aigües de Reus,
corresponent a l’empresa Willis Iberia Correduria De Seguros Y Reaseguros, SAU, amb NIF
A28961639, per a que procedeixi a negociar les assegurances que han resultat desertes amb les
empreses del sector que consideri, sempre que les condicions inicials del contracte no es
modifiquin substancialment. Cal que les noves assegurances estiguin contractades previ a la
cancel·lació o venciment de les actuals, garantint que sempre hi haurà cobertura de les
assegurances adients, pel que en cas necessari, es procedirà a renovar les pòlisses existents.

I per a què així consti signo la present resolució,

Sr. Joan Carles Ferraté Meseguer
El director gerent
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