ACORD INICI D’EXPEDIENT DE SERVEIS C-2021-11
1. Motivació de la necessitat del contracte:
De conformitat amb l’article 28 de la LCSP, el contracte que es licita és per garantir la
cobertura de reclamacions per responsabilitat civil que provinguin de tercers o de qualsevol
altre persona assegurada per la pòlissa com a conseqüència dels danys materials o
corporals que pateixin.

2. Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte és el servei de pòlissa d’assegurança que cobreixi la
responsabilitat civil de l’empresa d’Aigües del Prat, SA d’acord amb el PPT. (Plec de
Condicions Tècniques)

3. Existència de crèdit
La partida contractació d’aquestes assegurances restarà condicionada a l’existència de
crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’any 2022 i en cas de prorroga en els seus
respectius exercicis.

4. Procediment de licitació.
Per l’import del valor estimat del contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, per
la qual cosa és d’aplicació l’article 318 b) de la LCSP.
El procediment seleccionat és l’obert, regulat als articles 156-158 de la LCSP, per la qual
cosa es redacten els plecs administratius particulars i el de prescripcions tècniques adjunts
a aquest informe. El contracte te un valor estimat superior a 100.000 €
Per l’import del valor estimat del contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, per
la qual cosa és d’aplicació l’article 318 b) de la LCSP.
El procediment seleccionat és l’obert, regulat als articles 156-158 de la LCSP, per la qual
cosa es redacten els plecs administratius particulars i el de prescripcions tècniques adjuntes
a aquest informe. Així mateix,
−

La tramitació es farà de forma electrònica, a través de la plataforma de serveis de
contractació pública de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).

−

El termini per presentar les proposicions serà com a mínim de 15 dies naturals, a
comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del
contractant.

-

Tota la documentació necessària per presentar l’oferta estarà disponible al perfil del
contractant, des del dia de publicació de l’anunci de licitació.

-

No es necessari la celebració de cap acte públic per obrir l’arxiu electrònic, ja que la
plataforma de serveis de contractació de l’AOC garanteix que aquests no s’obren fins
que no ha finalitzat el termini de presentació d’ofertes. No obstant si algun licitador
vol estar present a l’obertura del sobre núm. 2 que ho comuniqui amb la suficient
antelació davant la situació de Pandèmia Covid19.
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-

Si l’oferta econòmica del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es presumeix
que és anormalment baixa perquè es donin els supòsits contemplats a la clàusula
15 ena. Del Plec de Clàusules Administratives, la mesa demanarà que justifiqui la
seva proposta. Sí amb els informes tècnics es considera que no queda prou
justificada, es procedirà a adjudicar el contracte a l’empresa següent en la
classificació.
Una vegada adjudicat el contracte, les ofertes presentades i la documentació relativa
a la seva valoració seran accessibles de manera oberta per mitjans informàtics sense
cap restricció des del moment en què es notifiqui l’adjudicació del contracte.

-

De conformitat amb el article 114 de la LCSP no es demana la constitució de la
garantia definitiva per no incrementar els costos de la licitació per l’asseguradora i
reduir la documentació administrativa. Per altre part, l’import de la fiança seria poc
significatiu en relació a les quantitats o imports que s’asseguren amb el contracte
d’assegurança.

5. Termini de contractació, preu de licitació, modificacions i valor estimat
S’estableix un termini de contractació de 1 any, es a dir, començant a comptar a partir
de les 0 hores i 1 minut del dia 1 de gener de 2022 i finalitzant el 31 de desembre de
2022.
El contracte i preveu (3) tres possibles prorrogues d’un any de durada cadascuna,
realitzades a la finalització del període inicial d’un (1) any, de forma que la duració inicial
i les possibles prorrogues que es poden formalitzar podrà ser de fins a 4 anys Aquestes
no podran ser tàcites, seran per mutu acord. La part que no desitgi prorrogar el contracte
ho haurà de comunicar a l’altre amb una antelació mínima de 3 mesos abans de la
finalització del contracte o de qualsevol de les seves prorrogues.
El valor del contracte es determina per preus alçats. El preu de licitació que s’estableix és
el de 29.010 €/any.(impostos inclosos)
Vista la naturalesa del contracte, atès que es tracta de preus alçats i que no es disposa
informació en quan a la seva estructura, no es possible indicar els desglossaments estimat
dels costos directes i indirectes.
Modificacions: La pòlissa d’assegurança que es licita ha estat calculada en funció del de
les necessitats previstes a la data de confecció del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Es preveu una modificació màxima del contracte d’un 20% degut a que un risc, per
omissió no estigués inclòs en el PPT o sigui de necessària incorporació per aconseguir una
cobertura més complerta en la pòlissa, i que això pugui comportar una repercussió
econòmica de prima. També es contempla una modificació per la realització de noves
activitats econòmiques o empresarials que no s’exerceixin a l’hora de confeccionar el plecs
de la present licitació.
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La modificació aquí prevista no suposa l’establiment de nous preus unitaris no previstos
al contracte ni suposa alterar la naturalesa del contracte.
Valor estimat: Per tant, el preu estimat del contracte d’acord amb l’article 101 de la LCSP
és de 139.248 € € segons el detall següent:
Assegurança de
responsabilitat civil

Durada

EUROS

Import licitació

1 any

29.010,00

1ª Prorroga

1 any

29.010,00

2ona prorroga

1 any

29.010,00

3ª prorroga

1 any

29.010,00
20%

23.208,00

Valor estimat (Impostos inclosos)

139.248,00

Modificacions

6. Criteri de selecció
El contracte s’adjudica per varis criteris automàtics per a garantir la millor qualitatpreu
7. Criteris de solvència
Els criteris de solvència que es sol·liciten son els següents:
-

Econòmica i Financera: Volum anual de negocis, o be volum anual de negocis en
l’àmbit a què es refereix el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims
disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i
de presentació d’ofertes, per import de igual o superior al valor d’una vegada i mitja
el valor anual del contracte del contracte (52.300€).

-

Tècnica:
Relació dels principals subministraments realitzats de la mateixa naturalesa

o

que els que constitueixen l'objecte del contracte dels últims tres anys, on
s'indiqui l'import (sense iva), la data i el destinatari públic o privat dels
mateixos. Per acreditar la solvència tècnica i professional l'any de major
execució haurà de ser igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del
contracte..( 24.368 €)
Numero de personal tècnic, integrats o no en l'empresa, participants en el

o

contracte per assegurar la qualitat del mateix. Es requereix com a mínim (1)
un tècnic amb titulació superior o mitja que s’haurà d’indicar al corresponent
apartat del DEUC (indicar número). El tècnic es considera necessari per
abordar els possibles parts que es puguin comunicar o diverses qüestions que
es puguin produir en referencia a les reclamacions.
o

Els agents d’assegurança presentaran una còpia autentica del contracte de
Agència; els corredors d’assegurances, document que acrediti la seva
col·legiació, així com l’autorització de la Direcció General d’Assegurances per
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poder exercir l’activitat de la corredoria d’assegurances, número de registre
i/o clau. Les empreses d’assegurances presentaran una còpia autèntica on
consti el número de registre de la Direcció General d’Assegurances, amb el
corresponent número de clau.

8. Plecs
S’adjunten al present document
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques.

El Cap del’ Àrea Econòmica i de RRHH
Josep Mateo Marqués

De conformitat amb l’article 116 de la LCSP aquesta Gerència aprova l’inici d’expedient
de contractació en els termes que consten en aquesta memòria.

El Prat de Llobregat a data de la signatura electrònica.

Director gerent
Aigües del Prat, SA

Expdt: C-2021-11

