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Número de Referència: DX634V2MNUMC

SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

Anunci relatiu a la licitació del contracte d’assegurança d’accidents del personal de
l’Ajuntament de Manresa.
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Manresa.
b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions – Unitat de Contractació.
P-0811200-E
Plaça major, 5
08241 Manresa
Codi NUTS ES51
Telf. +34 93 878 24 68
Fax +34 878 23 98
www.manresa.cat
contractacio@ajmanresa.cat
c) Tipus de poder adjudicador i principal activitat: entitat local. Serveis públics
generals.
d) Número d'expedient: CONEXP2020000028
2. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte:
Assegurança d’accidents del personal de l’Ajuntament de Manresa
b) Durada del contracte:
La durada inicial del contracte és d’un (1) any, amb possibilitat d’una pròrroga
anual.
c) Codi nomenclatura CPA: 65.12.11 -- Serveis d’assegurances d’accidents.
Codi nomenclatura CPV: 66512100-3 -- Serveis d’assegurances d’accidents.
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
a) Procediment: obert simplificat abreujat
b) Tramitació: ordinària
4. Pressupost base de licitació.
Import: 15.000€, exempt d’IVA.
VEC: 33.000€, exempt d’IVA.
5. Garantia definitiva: No es requerirà constitució de garantia definitiva.
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6. Obtenció de documentació i informació.
a) Documentació: plataforma de licitació electrònica VORTAL i al perfil del
contractant de l’Ajuntament de Manresa (www.manresa.cat).
b) Telèfon Vortal: 902020290.
c) Telèfon Ajuntament de Manresa: 938782468.
d) Presentació ofertes: es.vortal.biz (clàusula 15a PCA).
7. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: Els interessats en prendre part en la licitació
podran presentar les seves ofertes fins el dia 16 de juny de 2020.
La presentació de proposicions es podrà realitzar durant les 24 hores del dia,
tots els dies, excepte l’últim dia del termini en què la presentació d’ofertes es
podrà tramitar fins a les 14:00h.
b) Documentació a presentar: la prevista a la clàusula 16a del plec de clàusules
administratives.
c) Lloc de presentació: obligatòriament s’hauran de presentar mitjançant la
plataforma de licitació electrònica VORTAL i seran firmats electrònicament.
d) Direcció electrònica: es.vortal.biz
e) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 2
mesos.
f) Admissibilitat de variants: no
8. Capacitat i solvència econòmica - financera i professional - tècnica.
Les empreses que es presentin a la licitació podran acreditar la seva capacitat i
la seva solvència econòmica i tècnica, mitjançant classificació empresarial i/o
els mitjans descrits a la clàusula 13a del PCA.
D’acord amb les previsions de l’article 159.4, lletra a) de la LCSP, els licitadors
hauran d’estar inscrits en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público o en el Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya, en la data final de presentació
d’ofertes.
9. Criteris de valoració de les ofertes, establerts a la clàusula 18a del PCA.
CRITERIS PONDERABLES AUTOMÀTICAMENT
 Rebaixa en l’import de la prima anual a pagar per
l’Ajuntament.
 Retorn per no sinistralitat
 Ampliació de cobertures
 Millores
 Salari mínim de ciutat
punts

94 punts
40 punts
20 punts
20 punts
7 punts
7

10. Informació rellevant: l’única via de presentació d’ofertes serà mitjançant la
plataforma Vortal. Es recomana llegir amb detall el contingut de la clàusula 14a del
plec de clàusules administratives.
11. Llengua en que caldrà redactar les ofertes: català o castellà.
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