Exp.: 2018/012175
Codi: C123 E U
Ref.: BSA

ANUNCI
Anunci de l’Ajuntament de Roses pel qual es fa pública la licitació d'un contracte privat de
serveis (Exp. 2018/012175)

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Roses
b) Número d’identificació: 1715230008
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Roses
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
e) Número d'expedient: 2018/012175

2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Roses
b) Domicili: Plaça Catalunya, 12
c) Localitat i codi postal: Roses 17480
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: +34 972252400
f) Adreça electrònica: contractacio@roses.cat
g) Adreça d'Internet del Perfil del contractant: https://www.seu-e.cat/web/roses
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Tota la documentació i informació està
disponible en el Perfil del contractant
i) Horari d’atenció: Matins de dilluns a divendres laborables de 8:00 a 14:00 hores

3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei d'assegurança de la flota de vehicles de l’Ajuntament de
Roses
b) Admissió de pròrroga: Sí
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c) Divisió en lots i nombre de lots/d’unitats: No
d) Lloc d'execució: Roses
e) Termini d'execució: Tres anys
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi 66514110-0 Serveis d’assegurances d’automòbils
h) Codi NUTS: ES512

4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Contracte privat de serveis
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert simplificat amb tramitació de despesa anticipada
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No

5. Pressupost de licitació
a) Pressupost base de licitació: 49.200,00 € (exempt d’IVA)
b) Valor estimat del contracte: 91.840,00 €, (exempt d’IVA)
c) Import total: 49.200,00 € (exempt d’IVA)
d) IVA suportat: Exempt d’IVA

6. Admissió de variants: No
7. Garanties: No s’exigeixen.
8. Requisits específics del contractista
a) Classificació: No es requereix

b) Solvència:
b.1) Solvència econòmica i financera:
Mitjà: Xifra anual de negoci
Descripció: Acreditar 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
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dipositats en el Registre Mercantil o oficial que correspongui.

b.2) Solvència tècnica i professional:
Mitjà: Treballs realitzats
Descripció: 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.

c) Habilitació empresarial o professional
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.

9. Criteris d’adjudicació: Diversos criteris d’adjudicació, tots de valoració automàtica.
a) Oferta econòmica: fins a 80 punts
b) Millora d’inclusió de la garantia de robatori del vehicle: 10 punts
c) Millora d’inclusió de la garantia d’incendi del vehicle: 10 punts

10. Condicions particulars per a l’execució del contracte:

S’estableix com a

condició especial d’execució del contracte la següent:

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%
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.
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11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
12. ACP aplicable al contracte: No
13. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar des del dia següent al de la publicació
de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant de l’Ajuntament.

b) Documentació que cal presentar: Sobre únic (clàusula 9 del PCAP)

c) Forma de presentació: Els licitadors prepararan la documentació requerida i la presentaran
mitjançant l’eina de Sobre Digital disponible a l’adreça web del Perfil del contractant de
l’Ajuntament: www.seu-e.cat/web/roses

14. Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Roses
b) Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament - Plaça Catalunya, 12 -17480 Roses
c) Data: La data es publicarà en el Perfil del contractant
d) Hora: 12:00 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic

15. Despeses d'anuncis:

La licitació d’aquest contracte no compta amb despeses de

publicació.

16. Llengües per redactar ofertes o sol·licituds:

En qualsevol de les 2 llengües

oficials de Catalunya, el català o el castellà

17. Recursos
a) Recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan de contractació, la Junta de Govern Local, en
el termini d’un mes.
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b) Directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Girona, en el termini de dos mesos.

18. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa
finançat amb fons de la Unió Europea: No

Roses, a la data de la signatura electrònica
Document signat electrònicament

