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QUE
DONIN
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QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE
CONTRACTACIÓ
A)

OBJECTE: la contractació per part de l’empresa Aigües de Girona, Salt i Sarrià (en endavant AGISSA) com a prenedora de 6
pòlisses d’assegurança (6 lots) que donin cobertura a diferents àrees de risc corporatives

B) VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 130.217,12 EUR (I.P.S. exclòs), corresponent a:
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
EUR
DESCRIPCIÓ DELS LOTS
(impostos inclosos)
LOT 1: Responsabilitat Civil
68.178,98
LOT 2: Danys Materials
27.224,93
LOT 3: Accidents laborals
6.114,32
LOT 4: Flota de vehicles
21.125,75
LOT 5: Resp. Mediambiental
5.180,00
LOT 6: Defensa jurídica laboral
2.393,33
C) PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: 65.108,66 EUR (I.P.S. exclòs), corresponent a:
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Import anual
DESCRIPCIÓ DEL LOT
(I.P.S. exclòs)
LOT 1: Responsabilitat Civil
34.089,49
LOT 2: Danys Materials
13.612,47
LOT 3: Accidents laborals
3.057,16
LOT 4: Flota de vehicles
10.562,87
LOT 5; Resp. Mediambiental
2.590,00
LOT 6: Defensa jurídica laboral
1.196,67
TOTAL ANUAL
65.108,66

D)

TERMINI D'EXECUCIÓ I PRÒRROGUES: Un (1) any. Possibilitat de prorrogar el Contracte per una (1) anualitat. Durada màxima
del Contracte, incloses les pròrrogues, dos (2) anys.

E) REVISIÓ DE PREUS: Sí, d’acord amb allò previst al present plec.
F) GARANTIA PROVISIONAL: No s'exigeix.
G) GARANTIA DEFINITIVA: 5% del pressupost de licitació, impostos exclosos.
H) TERMINI DE GARANTIA: 1 any

I)

PRESENTACIÓ DE LES OFERTES:
Lloc: Oficines d'AGISSA, C/ Ciutadans nº 11 de Girona
Data límit: 21 dies laborables desde la data de publicació en el perfil del contractant

J) CRITERIS D'ADJUDICACIÓ: Oferta econòmicament més avantatjosa
K) PÒLISSA DE RESPONSABILITAT: Sí, d’acord amb allò previst al present plec
INFORMACIÓ ADDICIONAL: Qualsevol consulta en relació amb la licitació ha de realitzar-se exclusivament per mail a la
següent direcció: licitacions@aiguesdegirsst.com.
Les respostes seran remeses a totes les empreses convidades a la licitació.
L)
La data límit per a sol·licitar informació addicional serà 10 dies naturals després de la publicació del present plec en el perfil
del contractant.
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I.- DISPOSICIONS GENERALS

Clàusula 1.- Objecte del contracte
1.1.- L’objecte del contracte és la contractació per part de l’empresa Aigües de Girona,
Salt i Sarrià (en endavant AGISSA) com a prenedora de 6 pòlisses d’assegurança (6
lots) que donin cobertura a diferents àrees de risc corporatives.
Aquest procediment es constitueix a través dels lots de licitació següents:
LOT 1:

Contractació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
patrimonial

LOT 2:

Contractació d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi els danys
materials del patrimoni

LOT 3:

Contractació d’una pòlissa d’assegurança de la flota de vehicles

LOT 4:

Contractació d’una pòlissa d’assegurança d’accidents laborals
del personal

LOT 5:

Contractació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
i mediambiental

LOT 6:

Contractació d’una pòlissa d’assegurança de defensa jurídica
laboral

1.2.- El present plec té per objecte regular el procediment de contractació, per part
d’AGISSA, de les assegurances objecte d’aquest plec detallades en l’apartat anterior.
1.3.- El present expedient de contractació es regeix pels següents documents:
•

El Plec de Condicions Particulars.

•

El Plec de Prescripcions Tècniques.

•

El Contracte que signi l’adjudicatari/s amb AGISSA.

•

L’oferta de l’adjudicatari, en tot allò que no contradigui la documentació
anteriorment citada.

1.4.- La presentació de la proposició implica l’acceptació incondicionada per les
empreses convidades del contingut del present plec i dels seus Annexes, i de la
totalitat de la documentació que integra el procediment de contractació i que revesteix
caràcter contractual, sense cap excepció o reserva.
Clàusula 2.- Règim jurídic del Contracte
2.1.- El Contracte objecte del present procediment de contractació té la consideració
de contracte privat i queda subjecte al dret privat, regint-se pel mateix i pels demés
documents contractuals, i en tot allò no previst, per la legislació civil i mercantil
aplicable.
2.2.- Per a resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació,
adjudicació, efectes, compliment i extinció del Contracte, les parts es sotmetran a la
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jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Girona, amb renúncia a
qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.
2.3.- La interpretació del Contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà
tenint en compte en primer lloc allò que estableix el Contracte, el Plec de Prescripcions
Tècniques i el present plec, que prevaldran sobre qualsevol altra norma.
2.4.- El desconeixement del Contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres
documents contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la
cosa pactada, no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los.
Clàusula 3.- Valor estimat del Contracte i pressupost de licitació
3.1.- El valor estimat del Contracte és de CENT TRENTA MIL DOS-CENTS DISET
EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS D’EURO (130.217,32 €), impostos inclosos,
d’acord amb el que consta a l’apartat B) del Quadre-Resum de Característiques.
3.2.- El pressupost màxim de licitació global ascendeix a la quantitat que s’indica a
l’apartat C) del Quadre-Resum de Característiques 65.108,66 €, I.P.S. exclòs. El seu
càlcul inclou tots els factors de valoració i despeses que segons els documents
contractuals i la legislació vigent són per compte de l’adjudicatari, així com els tributs,
taxes i cànons de qualsevol tipus.
D’aquesta quantitat, correspon a cadascun dels lots els següents imports:

DESCRIPCIÓ DEL LOT
LOT 1: Responsabilitat Civil
LOT 2: Danys Materials
LOT 3: Accidents laborals
LOT 4: Flota de vehicles
LOT 5; Resp. Mediambiental
LOT 6: Defensa jurídica laboral

Import anual
(I.P.S. exclòs)
34.089,49
13.612,47
3.057,16
10.562,87
2.590,00
1.196,67

3.3.- El preu del Contracte serà aquell al qual ascendeixi l’adjudicació del Contracte,
que en cap cas superarà el pressupost base de licitació.
Aquest preu del Contracte inclou tots els conceptes i elements necessaris per a la
seva realització.
3.4.- Durant la primera anualitat de vigència del Contracte no s’admet la revisió de
preus. Únicament en cas de pròrroga es procedirà a la revisió de preus d’acord amb
allò establert al present plec.
Clàusula 4.- Termini d’execució del Contracte i possibilitat de pròrroga
4.1.- El termini de durada del Contracte és el que s’estableix a l’apartat D) del QuadreResum de Característiques. És a dir, un (1) any des de la seva formalització.
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4.2.- Aquest termini inicial del Contracte podrà prorrogar-se per períodes anuals, fins a
un màxim de UNA (1) pròrroga anual. En conseqüència, la durada màxima del
Contracte, incloses les pròrrogues, serà de màxim dos (2) anys.
4.3.- La pròrroga o pròrrogues seran acordades per AGISSA, de manera expressa,
amb una antelació mínima de trenta (30) dies a la finalització del Contracte o de
qualsevol de les seves pròrrogues, essent d'obligat compliment pel contractista.
4.4.- Tanmateix, la vigència del Contracte o de qualsevol de les seves pròrrogues es
mantindrà fins a la data d’acabament del contracte, excepte en els supòsits de
resolució i extinció del contracte de la clàusula 19.
Així mateix, a la finalització de la vigència del Contracte, AGISSA podrà requerir a
l’adjudicatari, el qual vindrà obligat, a continuar la prestació del mateix, fins que hi hagi
un nou adjudicatari i per un termini màxim de sis (6) mesos, havent de comunicar
AGISSA a l’adjudicatari aquesta pròrroga forçosa amb una antelació mínima d'un (1)
mes a la data de finalització del Contracte o qualsevol de les seves pròrrogues.
Per a totes aquelles pòlisses vigents a la data d’adjudicació d’aquest contracte, la nova
empresa adjudicatària no podrà prestar el Servei fins a la finalització del contracte
vigent.
Per a l’any 2017, el venciment de les noves pòlisses adjudicades serà el 31/12/2017.
Pels anys posteriors els venciments seran per anys naturals.
El venciment de totes les pòlisses vigents en aquest moments es pot trobar en
l’Annex nº 5.

II.- PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Clàusula 5.- Procediment de contractació
5.1.- El procediment de contractació seguit per a la celebració del present Contracte és
un procediment obert. El procediment de valoració de les ofertes presentades
s’estableix a la clàusula 9 d’aquest plec.
5.2.- El Contracte s’adjudicarà a favor de l’oferta econòmicament més avantatjosa, és
a dir, a favor de l’empresa que hagi obtingut la major puntuació, d’acord amb els
criteris de valoració de les ofertes establerts a l’Annex 1 del present plec.

III.- PRESENTACIÓ, CONTINGUT I VALORACIÓ DE LES OFERTES

Clàusula 6.- Presentació de les ofertes
6.1.- La documentació es presentarà al lloc i dins el termini indicat a l’apartat J) del
Quadre-Resum de Característiques.
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També podran enviar-se les ofertes per correu. En aquest cas caldrà justificar la data
d’imposició de l’enviament a Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de
l’oferta mitjançant correu electrònic a (licitacions@aiguesdegirsst.com) el mateix dia.
Sense la concurrència d’ambdós requisits no serà admesa la documentació si és
rebuda per l’Òrgan de Contractació amb posterioritat a la data i hora de finalització del
termini assenyalat al Quadre-Resum.
6.2.- No seran admeses, sota cap concepte ni circumstància, les ofertes presentades
fora del termini assenyalat a l’apartat J) del Quadre-Resum de Característiques.
6.3. Les ofertes es presentaran en dos (2) sobres tancats (un per a la
documentació administrativa i un altra per a l’oferta econòmica), signat pel
representant de l’empresa convidada facultat a tal efecte.
Al mateix sobre s’haurà d’indicar:
•

Títol del procediment de contractació: “CONTRACTACIÓ PER PART DE

L’EMPRESA D’AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ COM A
PRENEDORA, DE SIS PÒLISSES D’ASSEGURANÇA (6 LOTS) QUE
DONIN COBERTURA A DIFERENTS ÀREES DE RISC (Referència: AGISSA
– 02/17)”. Referent al/s lot/s: ______ Presentada per: ______
•

Domicili, telèfon, correu electrònic i persona de contacte per a les comunicacions i
relacions que en general es derivin del present procediment.

6.4.- Les ofertes es presentaran escrites a màquina o en altres tipus d’impressió
mecànica o informàtica, i hauran d’estar redactades en català o en castellà,
indistintament. Tots els fulls de la documentació de la proposta es presentaran en
suport paper i hauran d’estar signats pel representant de l’empresa convidada que
estigui facultat a tal efecte.
Tota la documentació haurà de presentar-se, a més, en suport digital pdf.
En aquest sentit, no s’acceptarà cap document manuscrit, documents amb omissions,
errors o esmenes que no permetin conèixer clarament quins són els termes i
condicions de la proposta presentada.
6.5.- Les empreses podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter
confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica.
AGISSA garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada.
6.6.- La presentació de les ofertes porta implícita l’autorització per incorporar les dades
personals als sistemes d’informació d’AGISSA, d’acord amb la legislació o normativa
vigent en cada cas.
6.7.- AGISSA podrà comprovar, abans i després de l'adjudicació i en el curs del
Contracte, la veracitat de la documentació presentada pels licitadors, entenent-se que
la falsedat de les dades i circumstàncies que constin, pot ocasionar, si encara no s'ha
adjudicat el Contracte, l'exclusió del procediment d'adjudicació, o una vegada adjudicat
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el mateix, pot ser resolt per AGISSA per incompliment imputable al licitador, amb
indemnització de danys i perjudicis si escau.
6.8.- Aquest procediment es presenta desglossat en sis (6) lots, podent els licitadors
concórrer independentment a cadascun dels lots. L’adjudicació es produirà de forma
independent per a cadascun dels lots, podent-se adjudicar a un mateix licitador un o
més lots d’acord amb els criteris de valoració de les ofertes establerts al present plec.
6.9.- Cada licitador només podrà presentar una proposició individual per a cada lot. No
es consideraran les variants o alternatives que puguin oferir els licitadors.
L’incompliment d’aquesta clàusula donarà lloc a la no admissió de totes les propostes
que hagi subscrit.
Clàusula 7.- Contingut de les ofertes
7.1.- A l’interior del sobre A s’incorporarà un índex, en foli independent, en el que es
farà constar els documents inclosos numèricament ordenats i seguint la següent
estructura:
A. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
1) El formulari de dades de l’empresa convidada de l’Annex 2 del present plec.
2) Els documents que acreditin la personalitat jurídica i capacitat d'obrar de
l'empresari:
* PERSONES JURÍDIQUES:
L'acreditació de la seva personalitat jurídica i capacitat d'obrar es realitzarà mitjançant
l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l' acte fundacional, en què constin
les normes per les quals es regula la seva activitat degudament inscrits, si s’escau, al
registre públic que correspongui segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.
* PERSONES NATURALS:
L'acreditació de la seva personalitat i capacitat d'obrar es realitzarà mitjançant
document nacional d'identitat o el que, si s’escau, el substitueixi reglamentàriament.
3) Els que acreditin, si escau, la representació de l'empresari.
Si el licitador fos persona jurídica, haurà d'acreditar que qui signa la proposició al seu
nom té poder suficient de representació. En general, qui comparegui o signi
proposicions en nom d'un altre o actuï com el seu mandatari o ostenti la representació
d'una Unió Temporal d'Empreses haurà de presentar poder suficient a l'efecte,
acompanyat de DNI.
4) Els que acreditin la solvència financera i tècnica de l’empresari.
Els licitadors hauran d'acreditar la seva solvència financera i tècnica segons l'establert
en aquest punt.
Respecte a la determinació de la solvència, quan dos o més empreses acudeixin a
aquesta licitació constituint una Unió Temporal d'empresaris, s'acumularan les
característiques acreditades per a cada una de les empreses, valorant-se, per la Mesa
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de Contractació, el compliment de la solvència exigida per a participar al present
procediment de contractació.
Mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i financera:
i.

Volum anual de negocis, referit a l’any de major volum de negoci dels tres
últims exercicis conclosos, que ha de ser superior a l'import del(s) lot(s) que
s’ofereixen.
El volum anual de negocis del licitador s'acreditarà mitjançant el seus
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari
estigués inscrit en l'esmentat registre, i en cas contrari mitjançant els
dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits al Registre mercantil acreditaran el seu volum anual
de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.

Mitjans d'acreditació de la solvència tècnica i professional:
ii.

Relació dels principals serveis o treballs del mateix tipus o de naturalesa
anàloga als de l'objecte del contracte executats durant els últims tres anys,
indicant el seu import, les dates i el destinatari dels mateixos. Els serveis o
treballs executats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o
quan el destinatari sigui un privat, mitjançant un certificat expedit per aquest
o, a manca d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.

iii.

Documentació acreditativa d’inscripció en el Registre Administratiu d’entitats
asseguradores, en el ram d’assegurances objecte de cada lot, emesa per la
Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions del Ministeri
d’Economia i Competitivitat.

5) Declaració responsable, segons model que s’adjunta com a Annex 3 al present
plec, signada pel representant legal que disposi de facultats, conforme l’empresa
convidada no es troba incorreguda en cap prohibició per a contractar.
6) Documentació acreditativa del pagament o, si escau, exempció de l'Impost
d'Activitats Econòmiques.
En relació amb aquest impost haurà de presentar la següent documentació:
-

Alta en l'impost; l'epígraf d'alta haurà de correspondre amb l'objecte del
Contracte.

-

Rebut acreditatiu d'haver abonat l'últim exercici vençut de l'esmentat impost. La
presentació del rebut, servirà així mateix com a acreditació de l'alta en l'impost.

Quan l'empresari estigui exempt de presentar una declaració responsable en aquest
sentit:
-

Declaració responsable de no haver-se donat de baixa en l'impost.

9

7) En cas que el licitador consideri que a la seva proposició econòmica hi ha
documents de caràcter confidencial, haurà de detallar, mitjançant l'oportuna declaració
signada, quina documentació té aquest caràcter.
8) En els casos en què concorrin empreses compreses en un mateix grup, s'haurà
d'adjuntar declaració que pertanyen al mateix grup empresarial i documentació que
permeti conèixer percentatges de participació en el capital social.
7.2.- Els licitadors, a excepció dels apartats 1, 6, 7 i 8, podran substituir la restant
documentació a incloure al sobre per una declaració responsable indicant que
compleix les condicions establertes legalment per contractar amb AGISSA.
L’adjudicatari haurà d’acreditar davant de l’Òrgan de Contractació, prèviament a
l’adjudicació del Contracte i la seva formalització, la possessió i validesa dels
documents exigits.

B. OFERTA ECONÒMICA
A l’interior del sobre B, s’inclourà la proposició econòmica que haurà d’estar signada
per la persona que representi l’empresa convidada i haurà d’ajustar-se al model que
s’adjunta al present plec com a Annex 4, havent de respectar-se el contingut íntegre
del mateix.
Totes les ofertes hauran de tenir una validesa que duri el procés de contractació fins a
un màxim de quatre (4) mesos.

Clàusula 8.- Valoració de les ofertes
8.1.- Finalitzat el termini per a la recepció de les ofertes, es procedirà en acte intern a
l’anàlisi i valoració de les mateixes.
8.2.- Si s’observessin defectes o omissions esmenables a la documentació
presentada, es comunicarà a l’empresa l’existència dels mateixos, atorgant un termini
de cinc (5) dies hàbils per a presentar l’oportuna esmena.
Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits
exigits, i esmenables aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels
mateixos.
Es procedirà a la no admissió i exclusió del procediment de contractació a aquells
licitadors que tinguin defectes no esmenables o no hagin esmenat els defectes en el
termini atorgat.
8.3.- Les ofertes s’avaluaran tenint en compte els criteris de valoració establerts a
l’Annex 1 del present plec. La valoració econòmica es farà per a cadascun dels
lots.
8.4.- Els lots s'adjudicaran de forma independent.
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L'empresa adjudicatària de cada lot serà aquella que hagi obtingut la millor puntuació
global segons els criteris de valoració de les ofertes establerts a l'Annex 1 del present
plec.
8.5.- Es constituirà una mesa de contractació integrada per les següents figures:
- un president que serà el Conseller Delegat d’AGISSA
- un secretari
- 2 vocals
El secretari i un dels dos vocals seran escollits pel Conseller Delegat entre els caps
d’àrea i el personal adjunt a la direcció de l’empresa mixta. L’ajuntament de Girona, en
qualitat d’administració actuant, podrà designar un dels vocals. En cas que
l’ajuntament opti per no designar-lo, aquest segon vocal serà designat pel Conseller
Delegat.
El secretari de la mesa de contractació emetrà un informe sobre les ofertes
presentades en funció dels criteris de valoració establerts a l’Annex 1 del plec, i
realitzarà una proposta d’adjudicació que remetrà a la Mesa de Contractació per a la
seva validació mitjançant la signatura del referit informe.
El Conseller Delegat, una vegada finalitzats els tràmits previstos a les Instruccions
Internes de Contractació (IIC) per a un contracte negociat sense publicitat i
especialment en quan a allò especificat a la clàusula 17 de les IIC, farà la proposta
d’adjudicació provisional del concurs. Si la comissió de representants no hi presenta
objeccions, el conseller delegat procedirà a adjudicar definitivament el concurs.
Un cop validat es procedirà a la formalització del corresponent contracte.
8.6.- En el cas que es determini que una oferta conté presumptament valors
anormalment baixos d'acord amb allò establert a l'Annex 4 del present plec, es
requerirà a l’operador econòmic que es trobi en aquesta situació a que presenti en un
termini no superior a cinc (5) dies hàbils la documentació i informació que s’estimi
pertinent per a justificar la seva viabilitat econòmica.
Transcorregut aquest termini, es valorarà la documentació rebuda a efectes de
determinar la validesa de l’oferta o, en el seu cas, proposar l’exclusió de l’operador
econòmic del procediment de contractació.

IV.- ADJUDICACIÓ, GARANTIA I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 9.- Adjudicació del Contracte
9.1.- L’Òrgan de Contractació adjudicarà el contracte a l’oferta econòmicament més
avantatjosa, en base a la proposta d’adjudicació del Contracte realitzada per l’Òrgan
d’Avaluació.
9.2.- L'adjudicació del Contracte es comunicarà a l'adjudicatari i a la resta d'empreses
que hagin participat en aquest procediment de contractació.
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Clàusula 10.- Requeriment de documentació a l'adjudicatari
10.1. Es requerirà a l’adjudicatari perquè, dins del termini de deu (10) dies hàbils a
comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la
documentació esmentada a continuació:
-

La documentació de la Clàusula 7.1.A del present Plec, en cas de no haver-la
presentat amb el sobre.

-

Acreditació de disposar de la pòlissa d’assegurança a què es refereix la Clàusula
16.c) del present Plec.

-

Si hi ha hagut canvis en la situació de l'Impost sobre Activitats Econòmiques des
de la presentació de proposicions, el licitador haurà d'especificar quins són els
canvis mitjançant l'aportació dels documents que posin de manifest els mateixos.

-

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.

-

Certificació administrativa expedida per l'òrgan competent acreditativa de trobar-se
al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
S'entén que les empreses es troben al corrent en el compliment de les obligacions
quan concorrin les circumstàncies assenyalades als articles 13 i 14 de la Llei de
Contractes del Sector Públic (en endavant, TRLCSP).

Quan l'empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o documents a què es
refereixen els punts anteriors, s'acreditarà aquesta circumstància mitjançant declaració
responsable.
10.2. En el cas que no es complimenti adequadament aquest requeriment en el termini
assenyalat, AGISSA podrà deixar sense efecte el procediment de contractació o bé
adjudicar el contracte a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes.

Clàusula 11.- Garantia
11.1.- En el termini de deu (10) dies a comptar des de la comunicació de l’adjudicació i
abans de la formalització del Contracte, l'empresa que hagi resultat adjudicatària haurà
d'acreditar la constitució d’una garantia del cinc per cent (5%) del pressupost de
licitació, impostos no inclosos. La garantia es constituirà mitjançant aval bancari a
primer requeriment sense benefici d’excussió i es dipositarà al domicili d’AGISSA al C/
Ciutadans nº 11 , 17004 Girona.
11.2.- Aquesta fiança garantirà l’exacte compliment per part de l’adjudicatari de totes i
cadascuna de les obligacions que li corresponguin com a conseqüència de la present
contractació, i estarà vigent fins a l’expiració del termini de garantia i compliment
satisfactori del Contracte (inexistència d’obligacions pendents per part del
Contractista). Serà en aquest moment quan AGISSA podrà autoritzar la devolució de la
mateixa.
La fiança constituïda respondrà de tots els deutes de l’adjudicatari, de la correcta
execució del Contracte o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat AGISSA en excés en el moment de la
liquidació, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis derivats de
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l’incompliment de les obligacions de l’adjudicatari i, amb caràcter general, del
compliment de totes les obligacions que li corresponen.
En qualsevol dels supòsits previstos en el paràgraf anterior, AGISSA podrà procedir
lliurement, i per a la seva exclusiva determinació, contra la fiança constituïda i
disposar, en conseqüència, de les quantitats que corresponguin, tot això sens perjudici
de les accions, reclamacions o recursos dels que l’adjudicatari es cregui assistit, els
quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de l’aval per
AGISSA.
11.3.- La devolució i cancel·lació de la garanties s'efectuarà de conformitat amb allò
disposat a l’article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant, TRLCSP) i articles 65.2 i
3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el RGLCAP.
11.4.- La cancel·lació o devolució de la fiança no obstarà a que subsisteixi la
responsabilitat legal de l’adjudicatari per incomplir les condicions de la contractació.
Clàusula 12.- Formalització del Contracte
12.1.- El Contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat,
signant-se per les parts en el termini màxim de trenta (30) dies a comptar des de la
comunicació de l’adjudicació.
12.2.- En el supòsit que l’empresa que ha presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa no complís els requisits per a la celebració del Contracte o impedís que es
formalitzés en el termini assenyalat, AGISSA podrà procedir a deixar sense efecte
l’adjudicació i podrà exigir la indemnització pels danys i perjudicis causats. En aquests
casos es podrà adjudicar el Contracte a la següent oferta econòmicament més
avantatjosa.

V.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 13.- Revisió de preus
13.1.- Durant la vigència del Contracte i de la seva pròrroga no s’admet la revisió de
preus.
Clàusula 14.- Facturació i pagament
14.1.- Facturació
El contractista presentarà factura anual (fins a finals de l’any natural) dins del termini
d’un (1) mes des de l’inici del contracte.
14.2.- El pagament es farà per domiciliació bancària
13

14.5.- La facturació pot veure's afectada per l'augment o disminució de l’activitat
realitzada per AGISSA. En el cas de pròrroga, l’adjudicatari haurà d’assegurar-se
abans de facturar de quines són les noves condicions.

VI.- DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Clàusula 15.- Drets del contractista
15.1.- El contractista té dret a l’abonament de preus del Contracte per les pòlisses
realment contractades i que seran facturats de conformitat amb el que disposa la
Clàusula 14 del present plec.
15.2.- Si arribat el venciment pactat pel pagament d'una factura, aquest no s'hagués
efectuat, l'interès de demora aplicable serà el tipus d'interès legal dels diners que a
cada moment es trobi vigent.
Clàusula 16.- Obligacions del contractista
En la prestació de l’objecte del Contracte, el contractista es compromet a:
a) Prestar el servei durant la vigència del Contracte, d'acord amb els termes i
condicions establerts en el mateix i en els plecs i en la seva oferta, complint, en
tot moment, la normativa vigent.
b) Dedicar els recursos humans i materials necessaris
desenvolupament de les tasques pròpies del present plec.

per

a

l’òptim

Clàusula 17.- Incompliments i penalitzacions
17.1. Constitueix incompliment, tota vulneració de les clàusules d’aquest plec i de la
resta de documentació contractual, de la normativa d’aplicació (estatal, autonòmica i
local).
17.2. Els incompliments que pugui realitzar el contractista durant el termini del
contracte, es classifiquen com: greus i lleus.
A) Tindran consideració d’incompliments greus, els següents:
•
•

La falsedat de la documentació lliurada.
La reiteració d’incompliments lleus. Es considerarà reiteració, l’acumulació de
tres o més incompliments de la mateixa naturalesa durant el període d’un any.

B) Es consideren incompliments lleus:
•
•

No aportar la informació o documentació que pugui requerir AGISSA i que
estigui estipulada al present contracte, dins del termini establert.
Totes les demés faltes no qualificades com a greus, i que suposin incompliment
de les condicions estipulades al present contracte.
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17.3. Qualsevol infracció o incompliment de la legalitat vigent no contemplada als
apartats anteriors, que així sigui considerada per AGISSA o per qualsevol
Administració, que suposi la imposició de sancions, es considerarà responsabilitat de
l’adjudicatari. El contractista assumirà les accions de caire jurídic i econòmic que es
derivin de l’acte en sí, fent-se responsable de tots el costos i gravàmens en que s’hagi
incorregut.
17.4.- AGISSA tindrà dret a aplicar i percebre penalitzacions per les causes detallades.
Les sancions econòmiques associades a cadascuna d'elles són les següents:
Els incompliments lleus es sancionaran amb multes de 500,00 fins a 1.000,00 euros.
Els incompliments greus es sancionaran amb multes de 1.000,01 fins a 4.000,00
euros.
17.5. Les sancions previstes al punt anterior, sigui quina sigui la qualificació, es
graduaran de conformitat amb els criteris següents:
•
•
•
•
•

L’existència d’intencionalitat o reiteració.
La naturalesa i entitat dels perjudicis causats.
La reincidència per comissió, en el termini d’un any, de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució administrativa ferma.
La prohibició que la comissió de la infracció no resulti més beneficiosa per a
l’infractor que el compliment de les normes infringides.
El major o menor perjudici que ocasioni als serveis prestats per AGISSA.

17.6.- Les penalitzacions seran cursades, quan així ho decideixi AGISSA, cada vegada
que es detecti un incompliment i seran acumulatives per a ser descomptades de
qualsevol facturació a favor de l’adjudicatari, per a la qual cosa AGISSA descomptarà
l'import corresponent. El fet que AGISSA no imposi una determinada penalització no
implicarà la seva renúncia.
17.7.- En cap cas, les penalitzacions superaran el vint per cent (20%) de l’import
facturat en un (1) any.
17.8.- Tot l’anterior es preveu sense perjudici de la repercussió en l’empresa
adjudicatària de totes les reclamacions econòmiques, sancionadores i, en general,
responsabilitats econòmiques que es derivin dels esmentats incompliments. Igualment,
la garantia presentada per l’empresa adjudicatària respondrà de la correcta execució
del contracte i de les penalitzacions que es puguin imposar a l’empresa adjudicatària.

VII.- EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 18.- Compliment del Contracte
Sense perjudici del que s'indica a la Clàusula següent, es presumirà complert el
Contracte una vegada transcorregut el termini de vigència del mateix, sempre que dins
dels trenta (30) dies naturals següents a aquesta data de venciment, AGISSA no hagi
cursat reclamació escrita contra el contractista per incompliments del mateix.
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Clàusula 19.- Resolució i extinció del Contracte
19.1.- La resolució del Contracte és la forma d’extinció del mateix, abans de la seva
conclusió normal, per alguna causa legal o prevista al Contracte.
19.2.- L’incompliment de qualsevol de les obligacions del contractista facultarà a
AGISSA per escollir entre el compliment del Contracte o demanar la seva resolució,
amb indemnització, en un i altre cas, dels perjudicis que l’incompliment li hagi causat.
19.3.- AGISSA també podrà declarar la resolució del Contracte quan el contractista
incorri en alguna de les següents causes de resolució:
a) El mutu acord de les parts.
b) La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb AGISSA o l'extinció de la
personalitat jurídica del contractista.
c) La manca d'autorització administrativa, per qualsevol motiu, per poder prestar els
serveis objecte del Contracte.
d) La cessió del Contracte, o d'alguns drets i obligacions del mateix, a favor d'un
tercer, sense l'exprés consentiment d’AGISSA.
e) L'incompliment de qualsevol obligació prevista al Contracte i als plecs.
19.4.- Quan concorri algun supòsit de resolució contractual que afecti a algun dels lots,
es mantindrà la vigència respecte de la resta de lots no afectats.
19.5.- En els casos de resolució per incompliment del contractista, aquest haurà
d'indemnitzar a AGISSA pels danys i perjudicis ocasionats.

Girona, 26 d’abril de 2017
El conseller delegat
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ANNEX 1 - CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
CRITERIS TÈCNICS (fins a un màxim de 15 punts en cada lot)
La valoració tècnica de les ofertes presentades es realitzarà segons els següents
barems de puntuació per a cadascun dels lots:
LOT Nº 1: RESPONSABILITAT CIVIL
-

Millora de l’import màxim de la franquícia previst a la clàusula setena del plec de
prescripcions tècniques (P.P.T.) :
Franquícia de 300,00 € ......................................
10 punts
Franquícia de 1.000,00 €......................................
7 punts
Franquícia de 2.000,00 €......................................
5 punts
Franquícia de 2.500,00 €......................................
3 punts
Franquícia de 3.000,00 €......................................
0 punts

-

Increment de la suma assegurada per sinistre i anualitat prevista
sisena del P.P.T:
Suma assegurada de 4.500.000,00 € ..............
Suma assegurada de 4.000.000,00 € ..............
Suma assegurada de 3.500.000,00 € ..............
Suma assegurada de 3.000.000,00 € ..............

a la clàusula
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts

-

Increment del sublímit per víctima en la garantia de responsabilitat civil patronal,
previst a la clàusula sisena del P.P.T.:
Sublímit de 500.000,00 €
.........................
1 punt
Sublímit de 450.000,00 €
.........................
0 punts

-

Increment del termini de reclamació dels sinistres ocorreguts durant la vigència del
contracte i reclamats després de la cancel·lació de la pòlissa, previst a la clàusula
novena del P.P.T.:
Fins a 3 anys
................................................
1 punt
Fins a 2 anys
................................................
0 punts

LOT Nº 2: DANYS MATERIALS
-

Millora de la suma assegurada a primer risc per a les garanties d’incendi, explosió,
llamp i riscos extensius, establerta a la clàusula cinquena del P.P.T.:
Suma assegurada de 2.800.000,00 EUR
..
10 punts
Suma assegurada de 2.500.000,00 EUR
..
6 punts
Suma assegurada de 2.200.000,00 EUR
..
2 punts
Suma assegurada de 1.960.000,00 EUR
..
0 punts

-

Millora de la franquícia de 300,00 €, per als tipus de garanties i béns que tenen
aquest import, segons s’estableix a la clàusula cinquena del P.P.T.:
Franquícia de 150,00 € .....................................
5 punts
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Franquícia de 200,00 € .....................................
Franquícia de 250,00 € .....................................
Franquícia de 300,00 € .....................................

3 punts
1 punt
0 punts

LOT Nº 3: ACCIDENTS LABORALS
-

Increment dels capitals assegurats per a les garanties de mort, incapacitat
permanent i lesió permanent no invalidant, establerts a la clàusula quarta del P.P.T.:
a. Increment del 50% (Mort 36.000 € - Incapacitat Permanent. / Lesió.
Permanent 63.000 €)
...............................................
7 punts
b. Increment del 30% (Mort 31.200 € - Incapacitat Permanent. / Lesió.
Permanent 54.600 €)
...............................................
5 punts
c. Increment del 10% (Mort 26.400 € - Incapacitat Permanent. / Lesió.
Permanent 46.200 €)
...............................................
3 punts
d. Sense Increment (Mort 24.000 € - Incapacitat Permanent / Lesió Permanent
42.000 €)
...............................................
0 punts

-

Increment dels capitals assegurats per a les garanties de mort, incapacitat
permanent (total, absoluta, gran invalidesa) quan els danys siguin conseqüència
d’un accident laboral de circulació, establerts a la clàusula quarta del P.P.T.:
e. Increment del 50% (Mort 18.000 € - Incapacitat Permanent 27.000 €)
...............................................
5 punts
f. Increment del 30% (Mort 15.600 € - Incapacitat Permanent 23.400 €)
...............................................
3 punts
g. Increment del 10% (Mort 13.200 € - Incapacitat. Permanent 19.800 €)
...............................................
1 punt
h. Sense Increment (Mort 12.000 € - Incapacitat Permanent 18.000 €)
...............................................
0 punts

-

Increment del capital assegurat si a conseqüència d’un mateix accident laboral
moren l’assegurat i el seu cònjuge, quan els beneficiaris siguin fills d’ambdós
cònjuges i siguin menors de 18 anys o majors que estiguin afectats per una
incapacitat permanent i absoluta per a qualsevol treball , establert a la clàusula
quarta del P.P.T.:
i. Increment del 50% (Mort 36.000 €)
.................
3 punts
j. Increment del 30% (Mort 31.200 €)
.................
2 punts
k. Increment del 10% (Mort 26.400 €)
.................
1 punt
l. Sense Increment (Mort 24.000 €)
.................
0 punts

LOT Nº 4: FLOTA DE VEHICLES
-

Inclusió de la garantia de lliure elecció de taller sense limitació de distàncies dins
de l’àmbit metropolità de la ciutat de Girona
.........................
4 punts

-

Inclusió de la garantia de robatori per a tots els vehicles de la flota

3 punts

-

Inclusió de la garantia d’incendi per a tots els vehicles de la flota

3 punts

-

Increment dels capitals assegurats per mort i incapacitat permanent en la garantia
d’accidents del conductor, establerts a la clàusula quarta del P.P.T.:
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Capital assegurat de 42.000,00 €
Capital assegurat de 36.000,00 €
Capital assegurat de 30.000,00 €
Capital assegurat de 24.000,00 €
Capital assegurat de 18.000,00 €
Capital assegurat de 12.030,00 €

.............
.............
.............
.............
.............
.............

5 punts
4 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts

LOT Nº 5: RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL
-

Increment del termini de reclamació dels sinistres ocorreguts durant la vigència del
contracte i reclamats després de la cancel·lació de la pòlissa, previst a la clàusula
novena del P.P.T.:
Fins a 3 anys
................................................
1 punt
Fins a 2 anys
................................................
0 punts

-

Increment del límit de despeses per defensa, previst a la clàusula sisena del P.P.T.:
Límit de 50.000,00 €
....................................
4 punts
Límit de 45.000,00 €
....................................
3 punts
Límit de 40.000,00 €
....................................
2 punts
Límit de 35.000,00 €
....................................
1 punt
Límit de 30.000,00 €
....................................
0 punts
Increment de la suma assegurada per responsabilitat mediambiental en el mòdul A
prevista a la clàusula sisensa del P.P.T:
Suma assegurada de 5.500.000,00 € ..............
5 punts
Suma assegurada de 5.000.000,00 € ..............
4 punts
Suma assegurada de 4.500.000,00 € ..............
3 punts
Suma assegurada de 4.000.000,00 € ..............
2 punts
Suma assegurada de 3.500.000,00 € ..............
1 punt
Suma assegurada de 3.000.000,00 € ..............
0 punts

-

-

Increment de la suma assegurada per responsabilitat civil en el mòdul B prevista a
la clàusula sisena del P.P.T:
Suma assegurada de 5.500.000,00 € ..............
5 punts
Suma assegurada de 5.000.000,00 € ..............
4 punts
Suma assegurada de 4.500.000,00 € ..............
3 punts
Suma assegurada de 4.000.000,00 € ..............
2 punts
Suma assegurada de 3.500.000,00 € ..............
1 punt
Suma assegurada de 3.000.000,00 € ..............
0 punts

LOT Nº 6: DEFENSA EN QÜESTIONS LABORALS
-

Increment de la suma assegurada per defensa en les qüestions administratives
prevista a la clàusula quarta del P.P.T:
Límit màxim de 16.000,00 €
..............
5 punts
Límit màxim de 14.000,00 €
..............
4 punts
Límit màxim de 12.000,00 €
..............
3 punts
Límit màxim de 10.000,00 €
..............
2 punts
Límit màxim de 8.000,00 €
..............
1 punt
Límit màxim de 6.000,00 €
..............
0 punts
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-

Increment de la suma assegurada per defensa de l’empresari davant la inspecció
de treball prevista a la clàusula quarta del P.P.T:
Límit màxim de 16.000,00 €
..............
5 punts
Límit màxim de 14.000,00 €
..............
4 punts
Límit màxim de 12.000,00 €
..............
3 punts
Límit màxim de 10.000,00 €
..............
2 punts
Límit màxim de 8.000,00 €
..............
1 punt
Límit màxim de 6.000,00 €
..............
0 punts

-

Increment de la suma assegurada per defensa de l’empresari en contractes
laborals prevista a la clàusula quarta del P.P.T:
Límit màxim de 16.000,00 €
..............
5 punts
Límit màxim de 14.000,00 €
..............
4 punts
Límit màxim de 12.000,00 €
..............
3 punts
Límit màxim de 10.000,00 €
..............
2 punts
Límit màxim de 8.000,00 €
..............
1 punt
Límit màxim de 6.000,00 €
..............
0 punts

CRITERIS ECONÒMICS (fins un màxim de 80 punts)
El licitador realitzarà la seva oferta econòmica seguint el model de l’Annex 4. No es
tindran en compte aquelles ofertes que proposin preus superiors als indicats al
mencionat quadre de preus del mateix Annex..
L’oferta econòmica es valorarà sobre un màxim de 80 punts.
La valoració econòmica es farà per separat per a cadascun dels lots.
La proposició econòmica més baixa obtindrà 80 punts aplicant-se a les següents una
reducció de punts en la mateixa proporció en què superin a aquesta proposta.
La puntuació es determinarà conforme a la següent fórmula:

Px =

80 x

V min
------------Vx

Px:

Puntuació de l’oferta considerada

Vx:

Valor de l’oferta considerada

Vmin:

Valor de l’oferta més baixa

ALTRES CRITERIS (5 punts)
Oferiment dels serveis d’intermediació d’una corredoria
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Per puntuar en aquest criteri caldrà indicar el nom de la corredoria.

CRITERIS DE PREFERÈNCIA EN CAS D’IGUALACIÓ DE PROPOSICIONS
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més
avantatjoses des del punt de vista dels criteris d’adjudicació serà el següent:
1

A favor de les proposicions presentades que en el moment d’acreditar la
seva solvència tècnica tinguin en la seva plantilla un número de
treballadors amb discapacitats superior al 2% i en funció del
percentatge.

2

A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el
moment d’acreditar la seva solvència tècnica o professional, compleixin
les directrius i mesures que es determinin tendents a promoure la
igualtat efectiva entre dones i homes en el mercat de treball, d’acord
amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes.

3

A favor de la proposició que comprengui l’oferta econòmica més baixa.
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ANNEX 2 - FORMULARI DE DADES DE L’EMPRESA
Dades de l’empresa
Denominació social
Nom comercial
NIF
Direcció d’Internet
Domicili social (direcció, població i
codi postal)
Dades a efectes de notificacions
Direcció
Població
Telèfon
Fax
Correu electrònic
Dades dels representants o apoderats
Representant/Apoderat 1 Representant/Apoderat 2

Nom i cognoms
NIF
Telèfon mòbil
Correu electrònic
Dades del document on consta l’atorgament de facultats (escriptura pública
notarial, etc.)
Data del document
Termini de vigència de les facultats
Núm. de protocol
Notari
Col·legi Notarial
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ANNEX 3 - DECLARACIÓ RESPONSABLE

El sotasignat, __________, amb DNI núm. ______, actuant en nom i representació de
la societat _____________, amb CIF núm. ________ , actuant en la seva condició de
__________, en relació al Contracte de _________________________ (exp. núm.
_______), DECLARA:
1.- Que ni ________ (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o
representants es troben inclosos en cap de les circumstàncies previstes a l’article 60.1
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
2.- Que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb les administracions
públiques corresponents (estatal, autonòmiques, etc.).
3.- Que es troba al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
4.- Que està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu
pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.
5.- Que disposa de la capacitat i solvència exigida per a l’execució del present
Contracte.
6.- Que dóna compliment a les previsions de la normativa en matèria de prevenció de
riscos laborals.
7.- Que accepta que el present plec de condicions, els seus annexes i la resta de
documentació esmentada en els mateixos que revesteix caràcter contractual.

I als efectes oportuns, signa la present, a ________ de ________ de ________.
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ANNEX 4 - PROPOSICIÓ ECONÒMICA

De la contractació consistent en 6 pòlisses d’assegurança (6 lots) que donin
cobertura a diferents àrees de risc corporativa (Expedient AGISSA 02/17)
Lot 1: Contractació d’una pòlissa de responsabilitat civil de l’empresa mixta
d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià
Model de proposició del Lot 1
El sotasignat, amb DNI núm. _____________, en nom en i representació de la societat
_____________, amb CIF núm. _____________, actuant en la seva condició de
_____________, havent estat convidat a la presentació d’oferta per a la contractació
d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil d’AGISSA (Referència:
AGISSA – 02/17) (Lot 1), i assabentat de les condicions i requisits que s’exigeixen per
a l’adjudicació de la mateixa, es compromet, en nom de l’empresa que representa, a
realitzar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions que consten a la
documentació facilitada per AGISSA.
1. Proposició econòmica

OFERTA DEL LICITADOR
Prima total màxima anual
(I.P.S. exclòs)
(EUR)

Prima neta

Impostos i/o
recàrrecs

34.089,49
2. Millores de les prestacions que es puguin oferir de conformitat amb l’Annex 1
del Plec de Clàusules Administratives Particulars (*):
Millora de l'import de franquícia previst a la clàusula setena del P.P.T.

Marcar
Opció (X)

Franquícia de 300,00 €
Franquícia de 1.000,00 €
Franquícia de 2.000,00 €
Franquícia de 2.500,00 €
Franquícia de 3.000,00 €
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Increment de la suma assegurada per sinistre i anualitat prevista a la clàusula
sisena del P.P.T.

Marcar
Opció (X)

Suma assegurada de 4.500.000,00 €
Suma assegurada de 4.000.000,00 €
Suma assegurada de 3.500.000,00 €
Suma assegurada de 3.000.000,00 €

Increment del sublímit per víctima en la garantia de responsabilitat civil patronal
previst a la clàusula sisena P.P.T.

Marcar
Opció (X)

Sublímit de 500.000,00 €
Sublímit de 450.000,00 €

Increment del termini de reclamació dels sinistres ocorreguts durant la vigència
del contracte i reclamats després de la cancel.lació de la pòlissa previst a la
clàusula novena P.P.T.

Marcar
Opció (X)

Fins a 3 anys
Fins a 2 anys

(*)

El fet de marcar més d’una opció en un mateix quadre invalidarà la seva
valoració i la nota obtinguda serà de 0 punts

3. Oferiment dels serveis d’intermediació d’una corredoria de conformitat amb
l’Annex 1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars:

Oferiment dels serveis d'intermediació d'una corredoria

Marcar Opció (X)
SI*

NO

* En cas afirmatiu, caldrà consignar el nom de la correduria

Signatura:
Data:

*Termini de validesa de l’oferta: 4 mesos.
De la contractació consistent en 6 pòlisses d’assegurança (6 lots) que donin
cobertura a diferents àrees de risc corporativa (Expedient AGISSA – 02/17)
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Lot 2: Contractació d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi les pèrdues o
danys materials de l’empresa mixta d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià
Model de proposició del Lot 2
El sotasignat, amb DNI núm. _____________, en nom en i representació de la societat
_____________, amb CIF núm. _____________, actuant en la seva condició de
_____________, havent estat convidat a la presentació d’oferta per a la contractació
d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi les pèrdues o danys materials de
l’empresa mixta d’AGISSA (Referència: AGISSA – 02/17) (Lot 2), i assabentat de
les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació de la mateixa, es
compromet, en nom de l’empresa que representa, a realitzar-lo amb estricta subjecció
als requisits i condicions que consten a la documentació facilitada per AGISSA.
1. Proposició econòmica

OFERTA DEL LICITADOR
Prima total màxima anual
(I.P.S. exclòs)
(EUR)

Prima neta

Impostos i/o
recàrrecs

13.612,47
2. Millores de les prestacions que es puguin oferir de conformitat amb l’Annex
1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (*):
Increment de la suma assegurada a primer risc per a les garanties d'incendi, explosió,
llamp i riscos extensius prevista a la clàusula sisena del P.P.T.

Marcar
Opció (X)

Suma assegurada de 2.800.000,00 €
Suma assegurada de 2.500.000,00 €
Suma assegurada de 2.200.000,00 €
Suma assegurada de 1.960.000,00 €

Millora de l'import de franquícia previst a la clàusula cinquena del P.P.T.

Marcar
Opció (X)

Franquícia de 150,00 €
Franquícia de 200,00 €
Franquícia de 250,00 €
Franquícia de 300,00 €

(*)

El fet de marcar més d’una opció en un mateix quadre invalidarà la seva
valoració i la nota obtinguda serà de 0 punts

3. Oferiment dels serveis d’intermediació d’una corredoria de conformitat amb
l’Annex 1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars:
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Oferiment dels serveis d'intermediació d'una corredoria

Marcar Opció (X)
SI*

NO

* En cas afirmatiu, caldrà consignar el nom de la correduria

Signatura:
Data:

*Termini de validesa de l’oferta: 4 mesos.
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De la contractació consistent en 6 pòlisses d’assegurança (6 lots) que donin
cobertura a diferents àrees de risc corporativa (Expedient AGISSA – 02/17)
Lot 3: Contractació d’una pòlissa d’assegurança d’accidents laborals del
personal de l’empresa mixta d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià
Model de proposició del Lot 3
El sotasignat, amb DNI núm. _____________, en nom en i representació de la societat
_____________, amb CIF núm. _____________, actuant en la seva condició de
_____________, havent estat convidat a la presentació d’oferta per a la contractació
d’una pòlissa d’assegurança d’accidents laborals del personal d’AGISSA
(Referència: AGISSA – 02/17) (Lot 3), i assabentat de les condicions i requisits que
s’exigeixen per a l’adjudicació de la mateixa, es compromet, en nom de l’empresa que
representa, a realitzar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions que consten a
la documentació facilitada per AGISSA.
1. Proposició econòmica

OFERTA DEL LICITADOR
Prima total màxima anual
(I.P.S. exclòs)
(EUR)

Prima neta

Impostos i/o
recàrrecs

3.057,16

2. Millores de les prestacions que es puguin oferir de conformitat amb l’Annex
1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (*):

Increment dels capitals assegurats per a les garanties de mort, incapacitat permanent i
lesió permanent no invalidant previst a la clàusula quarta del P.P.T.

Marcar
Opció (X)

Increment del 50% (Mort 36.000€ - Incapacitat Permanent / Lesió Permanent 63.000 €)
Increment del 30% (Mort 31.200€ - Incapacitat Permanent / Lesió Permanent 54.600 €)
Increment del 10% (Mort 26.400€ - Incapacitat Permanent / Lesió Permanent 46.200 €)
Sense Increment (Mort 24.000€ - Incapacitat Permanent / Lesió Permanent 42.000 €)
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Increment dels capitals assegurats per a les garanties de mort, incapacitat permanent
(total, absoluta, gran invalidesa) quan els danys siguin conseqüència d'un accident
laboral de circulació previst a la clàusula quarta del P.P.T.

Marcar
Opció (X)

Increment del 50% (Mort 18.000€ - Incapacitat Permanent 27.000 €)
Increment del 30% (Mort 15.600€ - Incapacitat Permanent 23.400 €)
Increment del 10% (Mort 13.200€ - Incapacitat Permanent 19.800 €)
Sense increment (Mort 12.000€ - Incapacitat Permanent 18.000 €)

Increment dels capitals assegurats si a conseqüència d'un mateix accident laboral moren
l'assegurat i el seu cònjuge quan els beneficiaris siguin fills d'ambdós cònjuges i siguin
Marcar
menors de 18 anys o majors que estiguin afectats per una incapacitat permanent i
Opció (X)
absoluta per a qualsevol treball previst a la clàusula quarta del P.P.T.
Increment del 50% (Mort 36.000 €)
Increment del 30% (Mort 31.200 €)
Increment del 10% (Mort 26.400 €)
Sense increment (Mort 24.000 €)

(*)

El fet de marcar més d’una opció en un mateix quadre invalidarà la seva
valoració i la nota obtinguda serà de 0 punts

3. Oferiment dels serveis d’intermediació d’una corredoria de conformitat amb
l’Annex 1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars:

Oferiment dels serveis d'intermediació d'una corredoria

Marcar Opció (X)
SI*

NO

* En cas afirmatiu, caldrà consignar el nom de la correduria

Signatura:
Data:

*Termini de validesa de l’oferta: 4 mesos.
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De la contractació consistent en 6 pòlisses d’assegurança (6 lots) que donin
cobertura a diferents àrees de risc corporativa (Expedient AGISSA – 02/17)
Lot 4: Contractació d’una pòlissa d’assegurança per a la flota de vehicles de
l’empresa mixta d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià
Model de proposició del Lot 4
El sotasignat, amb DNI núm. _____________, en nom en i representació de la societat
_____________, amb CIF núm. _____________, actuant en la seva condició de
_____________, havent estat convidat a la presentació d’oferta per a la contractació
d’una pòlissa d’assegurança per a la flota de vehicles d’AGISSA (Referència:
AGISSA – 02/17) (Lot 4), i assabentat de les condicions i requisits que s’exigeixen per
a l’adjudicació de la mateixa, es compromet, en nom de l’empresa que representa, a
realitzar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions que consten a la
documentació facilitada per AGISSA.
1. Proposició econòmica

OFERTA DEL LICITADOR
Prima total màxima anual
(I.P.S. exclòs)
(EUR)

Prima neta

Impostos i/o
recàrrecs

10.562,87
2. Millores de les prestacions que es puguin oferir de conformitat amb l’Annex
1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars:

Inclusió de les següents garanties

Marcar
Opció (X)

Lliure elecció taller sense limitació distàncies dins l'àmbit metropolità de Girona
Robatori per a tots els vehicles de la flota
Incendi per a tots els vehicles de la flota
Increment dels capitals assegurats per mort i incapacitat permanent en la garantia d'accidents del
conductor previst a la clàusula quarta del P.P.T.
Capital assegurat de 42.000,00 €
Capital assegurat de 36.000,00 €
Capital assegurat de 30.000,00 €
Capital assegurat de 24.000,00 €
Capital assegurat de 18.000,00 €
Capital assegurat de 12.000,00 €

3. Oferiment dels serveis d’intermediació d’una corredoria de conformitat amb
l’Annex 1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars:
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Oferiment dels serveis d'intermediació d'una corredoria

Marcar Opció (X)
SI*

NO

* En cas afirmatiu, caldrà consignar el nom de la correduria

Signatura:
Data:

*Termini de validesa de l’oferta: 4 mesos.
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De la contractació consistent en 6 pòlisses d’assegurança (6 lots) que donin
cobertura a diferents àrees de risc corporativa (Expedient AGISSA - 02/17)
Lot 5: Contractació d’una pòlissa d’assegurança mediambiental i civil de
l’empresa mixta d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià
Model de proposició del Lot 5
El sotasignat, amb DNI núm. _____________, en nom en i representació de la societat
_____________, amb CIF núm. _____________, actuant en la seva condició de
_____________, havent estat convidat a la presentació d’oferta per a la contractació
d’una pòlissa d’assegurança mediambiental i civil d’AGISSA (Referència:
AGISSA – 02/17) (Lot 5), i assabentat de les condicions i requisits que s’exigeixen per
a l’adjudicació de la mateixa, es compromet, en nom de l’empresa que representa, a
realitzar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions que consten a la
documentació facilitada per AGISSA.
1. Proposició econòmica

OFERTA DEL LICITADOR
Prima total màxima anual
(I.P.S. exclòs)
(EUR)

Prima neta

Impostos i/o
recàrrecs

2.590,00

2. Millores de les prestacions que es puguin oferir de conformitat amb l’Annex 1
del Plec de Clàusules Administratives Particulars (*):

Increment del termini de reclamació dels sinistres ocorreguts durant la vigència del
contracte i reclamats després de la cancel.lació de la pòlissa previst a la clàusula
novena P.P.T.

Marcar
Opció (X)

Fins a 3 anys
Fins a 2 anys
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Increment dels límits de despesa per defensa previst a la clàusula sisena del P.P.T.

Marcar
Opció (X)

Límit de 50.000 €
Límit de 45.000 €
Límit de 40.000 €
Límit de 35.000 €
Límit de 30.000 €

Increment de la suma assegurada per responsabilitat mediambiental en el mòdul A
previst a la clàusula sisena del P.P.T.

Marcar
Opció (X)

Suma asegurada de 5.500.000,00 €
Suma asegurada de 5.000.000,00 €
Suma asegurada de 4.500.000,00 €
Suma asegurada de 4.000.000,00 €
Suma asegurada de 3.500.000,00 €
Suma asegurada de 3.000.000,00 €

Increment de la suma assegurada per responsabilitat civil en el mòdul B previst a la
clàusula sisena del P.P.T.

Marcar
Opció (X)

Suma asegurada de 5.500.000,00 €
Suma asegurada de 5.000.000,00 €
Suma asegurada de 4.500.000,00 €
Suma asegurada de 4.000.000,00 €
Suma asegurada de 3.500.000,00 €
Suma asegurada de 3.000.000,00 €

(*)

El fet de marcar més d’una opció en un mateix quadre invalidarà la seva
valoració i la nota obtinguda serà de 0 punts

3. Oferiment dels serveis d’intermediació d’una corredoria de conformitat
amb l’Annex 1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars:
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Oferiment dels serveis d'intermediació d'una corredoria

Marcar Opció (X)
SI*

NO

* En cas afirmatiu, caldrà consignar el nom de la correduria

Signatura:
Data:

*Termini de validesa de l’oferta: 4 mesos.
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De la contractació consistent en 6 pòlisses d’assegurança (6 lots) que donin
cobertura a diferents àrees de risc corporativa (Expedient AGISSA – 02/17)
Lot 6: Contractació d’una pòlissa d’assegurança de defensa jurídica laboral de
l’empresa mixta d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià
Model de proposició del Lot 6
El sotasignat, amb DNI núm. _____________, en nom en i representació de la societat
_____________, amb CIF núm. _____________, actuant en la seva condició de
_____________, havent estat convidat a la presentació d’oferta per a la contractació
d’una pòlissa d’assegurança de defensa jurídica laboral d’AGISSA (Referència:
AGISSA – 02/17) (Lot 6), i assabentat de les condicions i requisits que s’exigeixen per
a l’adjudicació de la mateixa, es compromet, en nom de l’empresa que representa, a
realitzar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions que consten a la
documentació facilitada per AGISSA.
1. Proposició econòmica

OFERTA DEL LICITADOR
Prima total màxima anual
(I.P.S. exclòs)
(EUR)

Prima neta

Impostos i/o
recàrrecs

1.196,67

2. Millores de les prestacions que es puguin oferir de conformitat amb l’Annex
1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (*):

Increment de la suma assegurada per defensa en les qüestions administratives previst Marcar
a la clàusula quarta del P.P.T.
Opció (X)
Límit màxim de 16.0000,00 €
Límit màxim de 14.0000,00 €
Límit màxim de 12.0000,00 €
Límit màxim de 10.0000,00 €
Límit màxim de 8.0000,00 €
Límit màxim de 6.0000,00 €
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Increment de la suma assegurada per defensa de l'empresari davant la inspecció de
treball previst a la clàusula quarta del P.P.T.

Marcar
Opció (X)

Límit màxim de 16.000,00 €
Límit màxim de 14.000,00 €
Límit màxim de 12.000,00 €
Límit màxim de 10.000,00 €
Límit màxim de 8.000,00 €
Límit màxim de 6.000,00 €
Increment de la suma assegurada per defensa de l'empresari en contractes laborals
previst a la clàusula quarta del P.P.T.

Marcar
Opció (X)

Límit màxim de 16.000,00 €
Límit màxim de 14.000,00 €
Límit màxim de 12.000,00 €
Límit màxim de 10.000,00 €
Límit màxim de 8.000,00 €
Límit màxim de 6.000,00 €

(*)

El fet de marcar més d’una opció en un mateix quadre invalidarà la seva
valoració i la nota obtinguda serà de 0 punts
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4. Oferiment dels serveis d’intermediació d’una corredoria de conformitat amb
l’Annex 1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars:

Oferiment dels serveis d'intermediació d'una corredoria

Marcar Opció (X)
SI*

NO

* En cas afirmatiu, caldrà consignar el nom de la correduria

Signatura:
Data:

*Termini de validesa de l’oferta: 4 mesos.
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ANNEX 5
DETALL VENCIMENT PÒLISSES

Tipologia
Accidents laboral
Danys Materials Laboratori
Danys Materials C/ Ciutadans
Danys Materials Magatzem Fornells de la Selva
Danys Materials Instal.lació fotovoltaica
Defensa en qüestions laborals
OPEL VIVARO
OPEL COMBO
OPEL COMBO
OPEL COMBO
OPEL COMBO
OPEL CORSA
OPEL VIVARO
NISSAN CABSTAR
OPEL COMBO
OPEL COMBO
OPEL COMBO
OPEL TOUR
CITROEN BERLINGO
NISSAN PICK UP
NISSAN PICK UP
HONDA SH
HONDA VISION
OPEL CORSA
NISSAN NT400 CABSTAR
OPEL T COMBO
Camió MAN TG
OPEL F CARGO
OPEL TOUR
NISSAN CABSTAR
OPEL TOUR
Camió MAN L2000
Kymco Agility
Moto HONDA
OPEL COMBO
Responsabilitat medioambiental
Responsabilitat civil

Venciment
31/12/2017
22/12/2017
31/12/2017
12/12/2017
17/01/2008
16/06/2017
10/05/2017
03/08/2017
03/08/2017
03/08/2017
04/08/2017
20/03/2018
04/05/2017
23/04/2018
17/06/2017
16/06/2017
28/02/2018
11/08/2017
09/03/2018
21/02/2018
22/02/2018
30/04/2018
07/03/2018
02/05/2017
23/08/2017
29/03/2018
12/02/2018
23/11/2017
03/08/2017
08/04/2018
03/08/2017
05/12/2017
01/01/2018
01/01/2017
31/08/2017
03/04/2018
19/05/2017
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