ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Resolució de declaració de concurs desert dels lots 2 i 3 del contracte per lots del
servei d’assegurances per a Transports Municipals del Gironès, S.A.U., amb
número d’expedient 272021.
Atès que d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, la competència per a l’adjudicació dels expedients de contractació és de l’òrgan
de contractació.
Atès que d’acord amb l’article 18 dels estatuts de TMG, la competència per aprovar i
adjudicar els expedients de contractació no menor correspon al Consell
d’Administració, actuant com a Òrgan de contractació.
Atès que en data 6 de setembre de 2021, el gerent de TMG va redactar l'informe d'inici
d'expedient de contractació, l'informe de partida pressupostària i reserva de crèdit, el
plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de prescripcions tècniques
(PPT).
Atès que al Consell d’Administració de data 9 de setembre de 2021, es va iniciar i
aprovar l’expedient 272021 per a la contractació per lots del servei d’assegurances per
a TMG.
Atès que en aquest mateix Consell d’Administració, actuant com a Òrgan de
Contractació, va delegar a favor de la Presidència de TMG, qualsevol acte de tràmit i
definitiu que s’hagi d’efectuar per l’Òrgan de contractació en el marc de la licitació,
inclosos la contestació d’eventuals recursos especials en matèria de contractació que
es puguin interposar, o la pròpia adjudicació del contracte.
Atès que en data 10 de setembre de 2021 es va fer pública la licitació del contracte per
lots del servei d’assegurances per a TMG i que el termini de presentació d’ofertes va
finalitzar el 15 d’octubre de 2021.
Una vegada passat el termini de presentació d’ofertes, les empreses participants al
procediment licitatori van ser:
Nom empresa

CIF

Lots

FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS

G08171407

6

DAS Internacional SA

A08055196

5i7
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AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros

A60917978

1i4

GENERALI ESPAÑA, S.A.

A28007268

4

A28007748

6

A28013050

1

A28013050

7

ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A
CASER SEGUROS, S.A.
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS CASER.S.A

En data 19 d’octubre de 2021 es va realitzar l’obertura del Sobre A (documentació
acreditativa del compliment dels requisits previs), i un cop revisada la documentació
presentada pels licitadors, es va comprovar que la documentació presentada les
empreses s’ajusta al que disposa la clàusula vint-i-tres del PCAP, i es van admetre les
pliques.
En data 26 d’octubre de 2021 la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura del Sobre
B (criteris valorables en xifres o percentatges del contracte per lots del servei
d’assegurances per a TMG) i, a comprovar la proposta econòmica realitzada pels
licitadors i valorar-la d’acord amb la LCSP, el PCAP i el plec de prescripcions tècniques
que regeixen aquesta contractació.
Vista l’acta d’obertura del Sobre B, la Mesa de Contractació proposa a aquest Òrgan de
Contractació l’adjudicació del contracte per lots del servei d’assegurances per a TMG a
les següents empreses pel lot corresponent:
Lot

Nom empresa

1

CASER SEGUROS, S.A.

4
5
6

AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros
DAS Internacional SA
ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS CASER.S.A

7

PREU OFERT
1 any natural
9.959,03 €
1.250,23 €
3.071,20 €
166.143,84 €
1.515,50 €

Vist que en la mateixa acta d’obertura del Sobre B, la Mesa de Contractació proposava
a aquest Òrgan de Contractació la declaració de desert dels lots 2 i 3 d’aquest contracte.
Vist que mitjançant la corresponent resolució d’adjudicació de data 29 de novembre de
2021, aquest Òrgan de Contractació adjudica el contracte per lots del servei
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d’assegurances per a TMG, amb número d’expedient 272021, a les següents empreses
pel lot i import anual corresponent:

1

CASER SEGUROS, S.A.

A28013050

PREU
OFERT
1 any
natural
9.959,03 €

4
5
6

AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros
DAS Internacional SA
ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS CASER.S.A

A60917978
A08055196
A28007748

1.250,23 €
3.071,20 €
166.143,84 €

A28013050

1.515,50 €

Lot

7

Nom empresa

CIF

La durada del contracte és de 2 anys, i 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, i sense possibilitat de
pròrroga.
Vist que resta pendent la declaració de desert dels lots 2 i 3.
Fonaments de dret
-

Article 157 i 158 de la Llei 09/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic, pel que fa a l’examen de les proposicions i la proposta
d’adjudicació.

-

Article 151 de la Llei 09/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic, pel que fa a la resolució d’adjudicació i a la notificació
de l’adjudicació.

-

Article 153 de la Llei 09/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de
Contractes del Sector Públic, pel que fa a la formalització del contracte.

Resolc,
Primer. Declarar deserts els lots 2 i 3 del contracte per lots del servei d’assegurances
per a TMG, amb número d’expedient 272021, referent a la Multi assegurança
empresarial i a l’assegurança de responsabilitat personal de direcció, respectivament,
atès que, dins el termini establert, cap empresa ha presentat oferta per aquests lots.
Segon. Notificar aquesta resolució a les empreses licitadores i publicar-ho en el perfil
de contractant juntament amb la documentació relativa a la seva valoració.
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Tercer. Comunicar les dades relatives a la declaració del concurs desert d’aquest lots
al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
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