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Codi: C123 E U
Ref.: MSL

INFORME TÈCNIC-PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
D'ASSEGURANÇA DE LA FLOTA DE VEHICLES DE L’AJUNTAMENT DE
ROSES

I. Dades d’informació general
Poder adjudicador: Ajuntament de Roses
Adreça postal: Plaça Catalunya, 12 - 17480 Roses - Espanya
Direcció internet: http://www.roses.cat
Adreça del Perfil del contractant de l’Ajuntament de Roses : https://www.seu-e.cat/web/roses

Òrgan de contractació : La Junta de Govern Local
Unitat tramitadora: Departament de Contractació
Correu electrònic: contractacio@roses.cat
Telèfon: +34 972252400
Fax: +34 972152040
Unitat promotora del contracte : Àrea de Serveis Generals
Unitat

encarregada

del

seguiment

i

execució

d’Assegurances/Contractació
Responsable del contracte : Cap de la Unitat de Contractació.
Núm. de l’expedient: 2018/012175

del

contracte:

Unitat
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II. Memòria justificativa
1. El contracte que es vol concertar satisfarà les necessitat s

següents :
L’article 2 del RDL 8/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre
responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor estableix l’obligació de
subscriure i mantenir en vigor un contracte d’assegurança per a cada vehicle del qual sigui
titular, que ha de cobrir fins a la quantia dels límits de l’assegurament obligatori, la
responsabilitat civil.
Amb el contracte que es vol concertat es complirà aquesta obligació legal amb un
procediment de contractació ajustat a la Llei.
Essent la contracte que es proposa idoni per satisfer-les i s’integren dins de les competències
de la Corporació municipal.

2. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
La despesa prevista es troba recollida al pressupost de l’Ajuntament de Roses, així que s’ha
de complir els principis d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera.

Tots els vehicles a assegurar en el 2019 ja disposen d’assegurança aquest any, per la qual
cosa la despesa de l’assegurança ja està prevista en el pressupost de l’Ajuntament.

3. Informe d’Insuficiència de Mitjans que justifica la necessitat de
contractar el servei
El contracte obeeix a una obligació legal, és de compliment obligatori per a l’Ajuntament, com
propietària de vehicles a motor de circulació per vies urbanes, la contractació d’una
companyia asseguradora que cobreixi els riscos derivats de l’assegurança obligatòria dels
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seus vehicles. Per llei està imposada aquesta obligació i, per llei, la figura d’asseguradora està
reservada a les entitats autoritzades com asseguradores del ram de l’automòbil.
L’Ajuntament al no tenir aquesta condició d’entitat asseguradora necessàriament a d’acudir a
subscriure un contracte d’assegurança.

III. Característiques del contracte
A. Objecte del contracte
L’objecte del present contracte és la contractació del servei de pòlisses d’assegurances de
tots els vehicles de la flota de l’Ajuntament de Roses.

Les característiques del servei, estan definides al Plec de prescripcions tècniques particulars.
Les prestacions objecte de la present contractació hauran d’ajustar-se als requisits establerts
en el present plec de clàusules administratives particulars i en el plec de prescripcions
tècniques particulars, els quals tenen naturalesa contractual.
Es tracta d’un contracte privat de serveis

A.1. Divisió de lots
No procedeix

Justificació: Al tractar-se d’un contracte que té per objecte la contractació de l’assegurança
de tots els vehicles de l’Ajuntament en modalitat de flota, no procedeix la divisió en lots.

A.2. Codi CPV
CPV: 66514110-0 Serveis d’assegurances d’automòbils
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B. Dades econòmiques
B.1. Determinació del preu
El preu s’ha determinat amb caràcter de pressupost màxim, calculat en base als preus unitaris
màxims establerts i en funció del número de vehicles, la seva tipologia i ús de que disposa
l’Ajuntament.
Aquesta previsió no suposa una obligació de despesa, atès que aquesta es determina rà en
funció de les necessitats que es produeixin durant l’execució del contracte.
L’Ajuntament, d’acord amb la disposició addicional 33ena. de la LCSP, podrà assolir la
consignació pressupostària, tot respectant els preus unitaris que resultin un cop aplicada la
baixa ofertada per l’adjudicatari, fins al pressupost màxim de licitació.

B.2. Pressupost base de licitació

B.2.1. El pressupost base de licitació del contracte és de 49.200 € exempts d’IVA (d’acord
amb l’article 20, primer punt, apartat 16 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost
sobre Valor Afegit), compren l’IPS, el percentatge del Consorci i qualsevol impost que li pugui
ser aplicable.

B.2.2. Desglossament del pressupost base de licitació
El pressupost anual del contracte és de 16.400 €, no subjecta a IVA.
El preus unitaris màxims dels serveis d’assegurances compresos en aquest contracte són els
següents:

ÚS
TIPUS VEHICLE

General
(*1)

NÚMERO
Policia

PREUS UNITARIS (*2)

TOTAL

Ús general

D’UNITATS

(*1)

Ús policia
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Furgoneta

6

1

7

500

550

Camió

2

-

2

8 00

-

Vehicle Dúmper

1

-

1

250

-

Vehicle carretó

1

-

1

250

-

Monovolum

-

3

3

450

550

Tot Terreny

2

-

2

500

6 00

Turisme

3

1

4

350

450

Motocicleta

4

6

10

150

250

Complement assegurança danys propis (tot risc sense franquícia ) (*3)

PREU COMPLEMENT(*2)
TIPUS VEHICLE

Ús
general(*1)

Ús policia

Monovolum

450

550

Tot Terreny

450

550

Turisme

400

500

(*1) L’ús general compren tots els usos excepte el de policia.
(*2) Els preus estan expressats en euros. Són preus finals de tarifa de primes anuals,
comprenen l’IPS, el percentatge del Consorci i qualsevol impost que li pugui ser aplicable.
(*3) Complement a aplicar als preus unitaris que correspongui segon tipus de vehicle i ús, per
als que es determini la modalitat d’assegurança a tot risc.
Els preus unitaris s’han calculat en base als preus de mercat que aplica el sector
d’asseguradores per a pòlisses d’assegurances similars a l’objecte d’aquest contracte.
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El conveni laboral de referència és el conveni col·lectiu estatal d'àmbit nacional del sector
d’entitats d’assegurances i reassegurances (codi de Conveni núm. 99004625011981, publicat
en el BOE núm 130 de data 1 de juny de 2017)

B.3. Preu del contracte
El preu del contracte s’estableix amb caràcter de pressupost màxim i en funció dels preus
unitaris que resultin un cop aplicada la baixa ofertada per l’adjudicatari.

1a. Anualitat

2a. Anualitat

3a. Anualitat

Pròrrogues

16.400,00 €

16.400,00 €

16.400 €

32.800 €

Modificacion

Total

s
9.840€

91.840,00 €

B.4. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte és de 91.840,00 €, amb el següent desglossament:

B.5. Revisió de preus
En el contracte no procedeix la revisió de preus del servei.

C. Existència de crèdit
C.1. Aplicació pressupostària

19 20 9201 2240000
19 40 3332 2240000
19 50 1501 2240000
19 51 1701 2240000
19 62 3401 2240000
19 80 1321 2240000

Exp.: 2018 /012175

C.2. Expedient d’abast pluriennal
Sí

C.3. Distribució de les anualitats
2019

16.400 €

2020

16.400 €

2021

16.400 €

D. Termini de durada del con tracte
D.1. Termini d’execució
Termini total : El termini inicial del contracte serà de tres anys.

Data prevista d’inici del contracte : L’inici del contracte està previst per a l’1 de febrer de
2019.

D.2. Pròrrogues
Es preveu la pròrroga del contracte, fins a dos anys més.

E. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
E.1. Forma de tramitació
Despesa anticipada
En aquesta tramitació l’eficàcia de contracte quedarà condicionada suspensivament a la prèvia
existència d’aplicació pressupostària adequada i suficient en el pressupost que s’aprovi per a
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l’exercici següent. A tal efecte i un cop aprovat el pressupost, s’adjuntarà al contracte el
document de verificació d’existència de partida suficient emès per Intervenció.

E.2. Procediment d’adjudicació
Obert simplificat.
Per raó de la quantia el contracte NO està subjecte a recurs especial en matèria de
contractació.

E.3. Presentació d’ofertes
Les ofertes es presentaran mitjançant l’eina de Sobre Digital: Un únic sobre.
El termini per a la presentació de les ofertes és de quinze (15) dies naturals, a comptar des del
dia següent a la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant de l’Ajuntament
de Roses.

F. Solvència
Els licitadors per a ser admesos a la licitació hauran d’acreditar disposar de la solvència
econòmica i financera i tècnica i professional següent:

F.1. Solvència econòmica i financera
Tenir un volum global de negocis per import igual o superior a 20.000 €, en el compte de
pèrdues i guanys de qualsevol dels tres últims exercicis comptables aprovats i dipositats en el
Registre Mercantil o oficial que correspongui.

F.2. Solvència tècnica i professional per a l’execució del contracte
El licitador haurà d’acreditar que l’import anual acumulat de l’any de major execució, dins dels
últims tres anys, sigui igual o superior a 15.000,00 € en l’execució de serveis d’assegurança
del ram de vehicles.
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F.3. Classificació empresarial
No s’estableix classificació empresarial de contractista de serveis com a opcional per a
l’acreditació de la solvència requerida, per no haver-hi correspondència entre el codi CPV de
l’objecte del contracte i els grups i subgrups de classificació empresarial.
A efectes de determinar la correspondència entre els serveis acreditats i els que constitueixen
l’objecte del contracte, atès que no existeix classificació aplicable, s’atendrà a la coincidència
entre els tres primers dígits dels seus respectius codis CPV.

G. Habilitació empresarial o professional necessària per a
l’execució del contracte
Disposar de l’autorització administrativa del Ministeri d’Economia i Empresa o de l’ens
competent en cas d’entitats asseguradores no espanyoles, per exercir l’activitat d’entitat
asseguradora que comprengui expressament el ram d’assegurança objecte del present
contracte, en els termes legalment establerts.
S’acreditarà mitjançant la certificació d’estar inscrit al Registre Especial d’Entitats
Asseguradores de la Dirección General de Seguros.

H. Altra documentació a presentar per les empreses
H.1. Documentació a presentar per a la licitació
Per presentar-se a la licitació del contracte les empreses interessades només hauran de
presentar la documentació que s’indica a la clàusula 9 del PCAP.

H.2. Documentació a presentar per a l’adjudicació del contr acte

Exp.: 2018 /012175

L’empresa que resulti proposada per a l’adjudicació del contracte haurà de presentar la
documentació acreditativa de reunir els requisits requerits per a la licitació relacionada a la
clàusula 7 del PCAP, i d’habilitació empresarial o professional.

H.3. Documentació a presentar per l’adjudicatari a l’inici del contracte
L’adjudicatari presentarà a l’Ajuntament, abans de l’inici del contracte, la documentació
següent:
- La identificació de la persona de la seva organització que designa com a responsable del
contracte així com la seva adreça de correu electrònic i el seu núm. de telèfon mòbil de
contacte.

I. Garanties
I.1. Garantia provisional:

No s’exigeix

I.2. Garantia definitiva: Atesa la naturalesa d’aquest contracte i l’habilitació exigida a
l’entitat que resulti adjudicatària, no s’exigeix la constitució de garantia definitiva, de
conformitat amb allò que preveu l’article 107.1 de la LCSP.

J. Termini de garantia
El termini de garantia serà de 3 mesos des de la finalització del contracte

K. Condicions especials d’execució
S’estableixen com a condicions especials d’execució del contracte les següents:
Condició especial d’execució mediambiental: L’obligació per part de l’empresa que resulti
adjudicatària que aquella documentació que lliuri a l’Ajuntament de Roses en format paper
durant la vigència del contracte haurà de ser en paper reciclat. El paper ha de ser 100%
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reciclat i incloure un 65% de fibres reciclades postconsum. El licitador que resulti adjudicatari
del contracte haurà d’acreditar el compliment d’aquesta condició mitjançant la presentació de
les fitxes tècniques del paper que utilitzaran al llarg de la prestació del servei. La certificació
d’aquests requisits podrà realitzar-se a través de qualsevol programa d’ecoetiquetat.

L. Criteris d’adjudicació
El contracte s’adjudicarà mitjançant diversos criteris d’adjudicació, tots de valoració
automàtica.

L.1. Oferta econòmica: fins a un màxim de 80 punts
Valoració
Es valorarà el descompte ofertat pel licitador expressat en tant per cent, per aplicar als preus
unitaris del servei relacionats en aquest quadre i en el PPT. S’assignarà la major puntuació
possible (P) a la proposta que ofereixi l’oferta de descompte més alta (Xof.major descompte).
Es determinarà la puntuació de les propostes restants (Pxi) d’acord amb la seva proporció
respecte la proposta que hagi obtingut la puntuació major (XMAX). L’oferta de tant per cent de
descompte tindrà com a màxim dos decimals.

P of.major descompte = P = 8 0
Pxi = Xi. P / X of.major descompte
Xi = Oferta que es valora

L.1.2. Millora d’inclusió de la garantia de Robatori del vehicle: 10 punts.
Valoració
Es valorarà amb 10 punts l’oferiment de la cobertura de robatori en els vehicles inclosos en la
flota en la modalitat d’assegurança de a «Tercers».

L.1.3. Millora d’inclusió de la garantia d’incendi del vehicle: 10 punts.
Valoració
Es valorarà amb 10 punts l’oferiment de la cobertura d’incendi en els vehicles inclosos en la
flota en la modalitat d’assegurança de a «Tercers».
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M. Modificació del contracte
Sí que es preveu la modificació, amb les condicions següents:
• Supòsits de modificacions:
1. Augment del número de vehicles de la flota, per inclusió de nou vehicles sempre que no es
tracte d’un supòsit de regularització per superar-se la despesa màxima del contracte.

2. Inclusió de nous vehicles a la flota de modalitat diferenta a les previstes en les tarifes de
preus del contracte.

• Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en la modificació: El 20 %.
Les modificacions acordades per l'òrgan de contractació seran obligatòries per als
contractistes i s'han de formalitzar conforme al que disposa l'article 153 de la LCSP.
D’acord amb l’article 309 de la LCSP, i atenent al fet que en aquesta licitació es determina el
preu del contracte mitjançant unitats d’execució, en aquest contracte no tindrà la consideració
de modificació i d’acord amb el PPT els supòsits de regularització de la pòlissa: Les baixes de
vehicles, les substitucions (baixa d’un vehicle que es substitueix per altre que causa alta) i les
altes de nous vehicles, sempre i quan no es superi la despesa màxima del contracte i
correspongui a una modalitat de tarifa ja prevista en el contracte per tipologia de vehicle i ús.

N. Cessió de contracte
Sí que es permet.

O. Subcontractació
No s’admet la subcontractació, a causa de la naturalesa i les condicions d’aquesta licitació.
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P. Forma de pagament
El primer any del contracte, la forma de pagament serà fraccionada mitjançant abonaments
corresponents a les tarifes dels vehicles que es vagin incorporant al contracte al finalitzar la
cobertura anterior a la pòlissa objecte del contracte, segons el quadre dels diferents
venciments i es facturarà per l’import que resulti d’aplicar al preu unitari que li correspongui
per la modalitat de vehicle (segon tipus de vehicle i ús) la baixa ofertada i en proporció als dies
de cobertura que resultin des de la data de la nova alta fins al final del primer any de contracte.
El segon i successius anys del contracte, el pagament del preu anual es realitzarà mitjançant
un únic abonament durant el primer mes de anualitat del contracte que correspongui, per
l’import que resulti d’aplicar els preus unitaris de les tarifes de l’assegurança, deduïda la baixa
ofertada, de tots els vehicles inclosos en la pòlissa.

Tots els pagaments es realitzaran prèvia presentació de la factura electrònica corresponent.
Les factures es presentaran desglossades identificant els vehicles: model, marca i matrícula,
tipus d’assegurança, així com el preu unitari aplicat.

Q. Admissibilitat de variants o millores
Q.1. Variants: No s’admeten.
Q.2. Millores: Les ofertades pels contractistes com a millora i valorades per a l’adjudicació
del contracte

R. Penalitats
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a) De conformitat amb allò establert a l’article 193 de la LCSP la penalitat per demora en el
termini d’execució:
S'imposarà una penalització diària en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del
contracte, IVA exclòs.
b) Per incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral:
b.1. S'imposarà una penalització de fins el 10% sobre el preu del contracte, sense IVA, segons
la gravetat de l’incompliment, d’acord amb la llei.
Els incompliments es graduaran de conformitat amb els criteris següents:
- L’existència d’intencionalitat o reiteració
- La naturalesa i l’entitat dels perjudicis causats
- La reincidència per comissió de més d’una falta de la mateixa naturalesa quan així hagi estat
declarat per resolució administrativa ferma
Les penalitats es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s'hagin d'abonar al contractista o sobre la garantia, prèvia la
instrucció del corresponent procediment amb audiència al contractista.

IV. ALTRES OBSERVACIONS
A aquest informe-Proposta s’acompanya del PPT redactat que inclou totes les determinacions
tècniques per les quals el contractista haurà d’executar el contracte.

