ANUNCI
De Transports Municipals del Gironès, S.A.U. (TMG, SAU) pel qual es fa pública la
licitació del contracte per lots del servei d’assegurances per a TMG (Exp. 272021)
1. Entitat adjudicadora:
a. Organisme: Transports Municipals del Gironès, S.A.U. (TMG, SAU).
b. Número d’identificació: 1707925072.
c. Dependència que tramita l'expedient: Transports Municipals del Gironès, S.A.U.
(TMG, SAU).
d. Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador No Administració Pública
e. Principal activitat del poder adjudicador: transport de viatgers amb autobús
f.

Número d'expedient: 272021

2. Obtenció de la documentació i informació:
a. Entitat: Transports Municipals del Gironès, S.A.U. (TMG, S.A.U.).
b. Domicili: Plaça del Vi, núm. 1
c. Localitat i codi postal: Girona CP: 17004.
d. Codi NUTS: ES512
e.
f.

Telèfon: 972419010.
Adreça electrònica: contractacio@tmgsau.cat

g. Adreça d'Internet del perfil del contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&id
Cap=24472206
h. Data límit d'obtenció de documents i informació: sis dies abans de què finalitzi el

termini fixat per a la presentació d’ofertes
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Horari d’atenció: 9 a 13 hores.
3. Objecte del contracte:
a. Descripció de l'objecte: contracte per lots del servei d’assegurances per a TMG.
b. Admissió de pròrroga: No.
c.

Divisió en lots i número de lots: Si.
LOT 1: Assegurança de Responsabilitat civil empresarial.
LOT 2: Multi assegurança empresarial.
LOT 3: Assegurança de responsabilitat personal de direcció.
LOT 4: Assegurança d’accidents personals, d’acord amb Conveni Col·lectiu.
LOT 5: Assegurança de carnet de conduir dels conductors, d’acord amb Conveni Col·lectiu
LOT 6: Assegurança de Responsabilitat Civil Obligatòria, Responsabilitat Civil Voluntària,
Defensa Jurídica, fiances i Reclamació de danys i Assegurança Obligatòria de Viatgers
del parc de vehicles de TMG.
LOT 7: Assegurança de defensa jurídica i reclamació per als usuaris de Girocleta

d. Lloc d'execució: Girona
e. Termini d'execució: 2 anys. Les pòlisses de tots 7 lots tindran efecte a partir de

les 0 hores del 1 de gener de 2022 fins a les 24 hores del 31 de desembre de
2023.
f.

g.

Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
Codi CPV: 66510000-8

4. Tramitació i procediment:
a. Tipus d’expedient: contracte de servei.
b. Tramitació: ordinari.
c.

Procediment: obert subjecte a regulació harmonitzada.
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d. S’aplica un acord marc: No.
e. S’aplica una subhasta electrònica: No.

5. Pressupost de licitació:
a. Pressupost base d’execució: cinc-cents sis mil nou-cents setanta- set euros amb

quatre cèntims (506.977,04 €). Els preus de les assegurances no estan subjecte
a l’IVA.
b. Valor estimat del contracte: sis-cents vuit mil tres-cents setanta-dos euros amb

quaranta-cinc cèntims (608.372,45 €). Els preus de les assegurances no estan
subjecte a l’IVA.
6. Admissió de variants: No
7. Garanties:
a. Provisional: No.
b. Definitiva: 5%.

8. Requisits específics del contractista:
a. Classificació: Segons Plec de clàusules administratives
b. Solvència: Segons Plec de clàusules administratives

9. Criteris d’adjudicació: un únic criteri objectiu, el preu.
10. Condicions particulars per l’execució del contracte: Si. L’adjudicatari, esta obligat
a presentar abans de l’inici d’execució del contracte, una declaració responsable en la
qual es comprometi a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat
social, i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa
tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats
paradisos fiscals per la Unió Europea.
11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: Si. Es publicarà sitio web de TED.
12. ACP aplicable al contracte? No.
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13. Presentació de les ofertes:
a. Data límit de presentació: 35 dies, el 15/10/2021
b. Documentació que cal presentar: 2 sobres digitals.
c. Presentació d’ofertes: Sobre digital. Segons Plec de clàusules
•

c.1) Presentació presencial: No

•

c.2) Presentació Electrònica: Si

14. Obertura de proposicions:
a. Entitat: Transports Municipals del Gironès, S.A.U. (TMG, S.A.U.).
b. Lloc: Ajuntament de Girona – Àrea de mobilitat.
d. Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura del sobre B no

és públic.
15. Despeses d'anunci: No
16. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o Castellà
17. Recurs:
a. Òrgan competent en procediments de recurs: Recurs especial de contractació al
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
18. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: No

Girona, a data de la signatura electrònica

Francesc de las Heras Bota
Gerent de TMG
Exp. Núm. 272021

4 de 4

