Anunci sobre la licitació d’un contracte privat de serveis

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 24 de febrer de 2016, ha
aprovat l’expedient per a la contractació de l’assegurança de la flota de vehicles de propietat
municipal.
D’acord amb el que disposa l’article 142 i concordants del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, es
publica l’anunci de licitació del contracte.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sant Celoni
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència: Secretaria
2. Domicili: Plaça de la Vila, 1, 1r pis
3. Localitat i codi postal: 08470 Sant Celoni
4. Telèfon: 93 864 12 11
5. Correu electrònic: administracio.general@santceloni.cat
6. Direcció d’Internet del perfil del contractant: www.santceloni.cat
2. Objecte del contracte
a) Tipus: contracte privat de serveis
b) Descripció: contractació de l’assegurança de la flota de vehicles propietat de
l’Ajuntament de Sant Celoni
c) Termini d'execució: 2 anys, prorrogables de mutu acord per 2 períodes d’1 any
cadascun
d) Codi CPV 2008: 66514110-0 Serveis d’assegurances d’automòbils
3. Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Criteris d’adjudicació:
- Preu ofertat (fins a 80 punts)
- Millores en la cobertura (fins a 20 punts)
4. Valor estimat del contracte: 42.120 €, exempts d’IVA, pel total dels 2 anys de contracte
més les 2 pròrrogues d’1 any cadascuna
5. Preu de licitació: 21.060 €, exempts d’IVA pels 2 anys de durada del contracte (equivalent
a 10.530 € anuals, exempts d’IVA)
6. Garanties
a) Provisional: no s’exigeix
b) Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació del contracte
7. Requisits específics del contractista:
a) Inscripció en el Registre d’entitats asseguradores i reaseguradores de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economia y
Competitividad.

b) Volum anual de negocis en l’àmbit de les assegurances de vehicles, referit als tres
últims exercicis disponibles, per import igual o superior a 500.000 €.
8. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: fins les 15 hores del dia en què es compleixin 15 dies
naturals comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Butlletí
oficial de la província de Barcelona.
b) Modalitat de presentació: la que s’estableix a la clàusula 12 del Plec de clàusules
administratives particulars regulador del contracte.
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Sant Celoni – Secretaria municipal
2. Domicili: Plaça de la Vila 1, 1r pis
3. Localitat i codi postal: 08470 Sant Celoni
4. Adreça electrònica: administracio.general@santceloni.cat
d) Admissió de variants: no
9. Obertura d’ofertes
a) Adreça: Plaça de la Vila, 1, 1r pis
b) Localitat i codi postal: 08470 Sant Celoni
c) Data i hora:
Sobre número 1: es durà a terme, en acte no públic, l’endemà del termini de
presentació de proposicions. Si aquest dia s’escau en dissabte o festiu, es
traslladarà al següent dia hàbil. Si es presentessin ofertes per correu, l’obertura del
sobre 1 s’ajornarà fins a la seva recepció.
Sobre número 2: es durà a terme, en acte públic, a les 12 hores de l’endemà de
l’obertura del sobre 1. Si aquest dia s’escau en dissabte o festiu, es traslladarà al
següent dia hàbil. En el cas que s’hagi atorgat termini per a l’esmena de la
documentació continguda al sobre 1, l’obertura del sobre 2 s’ajornarà el temps
necessari, tot comunicant als licitadors la nova data.
10. Despeses d’anuncis: L’adjudicatari està obligat a satisfer les despeses de publicitat de la
licitació.
Sant Celoni, 25 de febrer de 2016
L’alcalde,
Francesc Deulofeu i Fontanillas

