ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE COBERTURA D’ASSEGURANCES DE LA
RESPONSABILITAT CIVIL DE REUS MOBILITAT I SERVEIS SA
Nom i adreces:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nom: REUS MOBILITAT I SERVEIS SA
Número d'identificació: A43203520
Adreça: Josep Sardà i Cailà, s/n 2 planta 43201 Reus
codi NUTS: ES514
número de telèfon i de fax: 977 300 006 / 977 330 592
adreça electrònica i d'internet del poder adjudicador i, en cas de ser diferent, del
servei del que pugui obtenir- informació complementària: www.reusmobilitat.cat
cati.pinar@reusmobilitat.cat

2. Direcció electrònica o d'internet en la qual estaran disponibles els plecs de la
contractació per a un accés lliure, directe, complet i gratuït.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/reusmobilitat

3. Tipus de poder adjudicador i principal activitat exercida.
Societat mercantil poder adjudicador. Aparcaments i Mercats públics

5. Codis CPV
66510000-8 Serveis d’assegurances
66516400-4 Serveis d’assegurances de responsabilitat civil general

6. Codi NUTS del lloc principal de lliurament o d'execució
ES514

7. Descripció de la licitació: naturalesa i abast.
L’objecte del contracte és la contractació per part de Reus Mobilitat i Serveis SA, com a
prenedor, de les pòlisses d’assegurança que garanteixin la cobertura de la responsabilitat
civil que es deriva de l’activitat normal que desenvolupa

8. Ordre de magnitud total estimat del contracte o dels contractes:
El valor estimat del contracte és de 147.000 € (sense IVA) tenint en compte el seu
període màxim de durada, així com el percentatge màxim de modificació del contracte.
Durada inicial

Pròrrogues

35.000

105.000

Modificacions (máx 20%)
7.000

Total
147.000

La despesa estimada anual pel primer semestre de contracte (primes totals brutes) és
de 35.000 Euros, (exempts d’IVA), altres impostos i despeses incloses

9. Admissió o prohibició de variants.
No es preveuen

10. Calendari per al lliurament dels subministraments o les obres o per a la prestació
dels serveis i, en la mesura del possible, durada del contracte.
La durada del contracte s’estableix en un termini de 1 anys, a comptar des de la data
que s’indiqui a la pòlissa d'assegurança, prorrogable per 3 anualitats més.
Les prestacions que són objecte d’aquests contractes s’iniciaran a partir de la data que
es fixi en el document de formalització del contracte, en concordança amb l'inici de
vigència establert a la pòlissa d'assegurança.
El termini de garantia dels serveis és de UN ANY.

11. Condicions de participació:
Enumeració i breu descripció dels criteris relatius a la situació personal dels operadors
econòmics que poden donar lloc a la seva exclusió, així com dels criteris de selecció;
nivells mínims acceptables; indicació de la informació exigida (declaracions dels
interessats, documentació).



SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:

Volum global de negocis referit als tres últims exercicis, amb un mínim d’un dels
exercicis per import de 3.000.000 euros
El volum de negocis requerit al licitador en els tres darrers exercicis de 3.000.000 € és
molt superior al 1,5 del valor estimat del contracte, perquè el volum de negoci de les
companyies asseguradores és molt superior a aquest import. Només en el 2017 el volum
de negoci de les 96 primeres asseguradores del mercat és superior als 40.000.000 €,
d’acord a les dades reportades per les companyies asseguradores a la Direcció General
d’Assegurances. Només alguna petita companyia de solvència dubtosa podria no disposar
d’aquest criteri, d’acord amb els volums de negocis registrats del mercat. A més els límits
de cobertura a contractar són molt superiors al valor estimat del contracte. Per aquest
motiu la solvència de l’assegurador és important que sigui superior a aquests imports per
garantir la seva solvència.
S’acreditarà mitjançant la presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats en
el Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en aquest Registre, i en cas contrari, per les
dipositades en el registre oficial en el que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els
seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
En cas que el contracte estigui dividit en lots, el volum s’aplicarà proporcionalment a
l’import de cadascun dels lots.
Justificant de l’existència d’una assegurança de Responsabilitat Civil per import
mínim de 900.000 euros.
L'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de certificat expedit per l'assegurador,
en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança, i
mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de
l'assegurança, en els casos en què sigui procedent
Aquests criteris s’han determinat a l’empara de l’article 92 i concordants de la LCSP, fixantse els imports mínims en funció de la capacitat i l’experiència que el departament tècnic
considera necessària per portar a terme amb garanties el contracte.



SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL

-Relació dels principals treballs similars en els últims 3 anys . En particular s’haurà de
justificar, mitjançant una declaració responsable del licitador i certificats de bona execució
d’acord al previst en l’article 89 LCSP, la realització de treballs similars en els últims 3 anys
per import mínim l’any de major volum a 3.000.000 euros

S’acreditarà mitjançant una declaració responsable i certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui
un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest.
Aquests criteris s’han determinat a l’empara de l’article 92 i concordants de la LCSP, fixantse els imports mínims en funció de la capacitat i l’experiència que el departament tècnic
considera necessària per portar a terme amb garanties el contracte.

12. Tipus de procediment d'adjudicació
Obert, no subjecte a regulació harmonitzada

14. Quan el contracte vagi a subdividir-se en lots, indicació de la possibilitat de presentar
ofertes per a un dels lots, per a diversos, o per a tots ells; indicació de si el nombre de
lots que podrà adjudicar-se a cada licitador estarà limitat. Quan el contracte no estigui
subdividit en lots, indicació de les raons per a això, llevat que aquesta informació es faciliti
en l'informe específic.
Consta en l’informe de necessitats de la contractació

17. Si escau, condicions particulars a què està sotmesa l'execució del contracte.
L’adjudicatari es compromet a que la plantilla adscrita a l’execució dels treballs objecte
del present plec, no incrementi durant la vigència del contracte la taxa de temporalitat, i
en qualsevol cas, no superi en cap moment el 50%.

18. Criteris que s'utilitzaran per a adjudicar el contracte o els contractes
1. Millora del preu de licitació ........................................................................ fins a 70 punts
2. Disminució de la franquícia general .......................................................... fins a 20 punts
3. Increment del límit d'indemnització per RC Explotació ..........................fins a 10 punts

19. Termini per a la recepció d'ofertes
15 dies des del corresponent anunci al perfil del contractant

20. Direcció a la qual hauran transmetre les ofertes o sol·licituds de participació.
Presentació electrònica
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/reusmobilitat

21. Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta;
6 mesos

b) Data, hora i lloc de l'obertura de les pliques;
S’anunciarà en el perfil del contractant

c) Persones autoritzades a assistir a aquesta obertura.
Acte públic

22. Llengua o llengües en què hauran redactar les ofertes o les sol·licituds de participació.
Català o castellà

25. Nom i adreça de l'òrgan competent en els procediments de recurs
D’acord al plec de condicions

