
 

Contractació 
Pública

Servei per a la contractació de les pòlisses d'assegurances del grup d'empreses 
municipals de Viladecans a través d'un corredor o mediador d'assegurances

Per un error detectat al PCAP ( termini de presentació d¿ofertes) s¿amplia el termini fins al dimarts 16 de juny 
a les 14.00

Servei per a la contractació de les pòlisses d'assegurances del grup d'empreses municipals de Viladecans a 
través d'un corredor o mediador d'assegurances

62.035,17 € sense IVA 75.062,55 € IVA inclòs (21,00%)

1 any

Viladecans

16/06/20 14:00 h

74.442,20 € sense IVA

No

No

Sí

 

Es preveuen modificacions als plecs:

Contracte harmonitzat:

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la 
prestació:

 

Descripció de l'esmena:

Compra pública d'innovació:

Tramitació simplificada:

Procediment d'adjudicació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus de tramitació:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Viladecans Grup d'Empreses Municipals, SL

111/20

Ordinari

Serveis

Serveis financers: a) serveis d'assegurances, b) serveis bancaris i d'inversió

Obert

Sí

No

Dades del contracte

Dades de l'anunci



No

No

No hi ha lots

Criteri únic relacionat amb els costos

No

66518100

No

Solvència econòmica i financera

Xifra anual de negoci

Assegurança d'indemnització

Solvència tècnica i professional

Treballs realitzats

Tècnics o unitats tècniques

Altres

PDF

PDF

PDF

PDF

XML

PDF

Descrites en el PCAPCondicions d'execució:

05 Anunci Licitació .pdf

espd-request.xml

06. AE assegurances.pdf

03.1 Annexes PCAP Assegurances.pdf

 

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

 

c) Acreditar que està en possessió de les habilitacions necessàries per exercir l'activitat de corredoria i mediació 
d'assegurances

Descripció:
Mitjà de solvència:

b) Indicació del personal tècnic exigit que haurà de participar en l¿execució del 
contracte

Descripció:
Mitjà de solvència:

a) Relació dels principals serveis executats en el curs dels darrers tres (3) anys, indicant el seu import, data i destinatari públic o privat dels 
mateixos.

Descripció:
Mitjà de solvència:

b) Disposar d¿una assegurança de responsabilitat per riscos professionals per un import no inferior al VEC, així com aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que 
garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l¿execució del contracte.

Descripció:
Mitjà de solvència:

a) Volum anual de negocis en activitats objecte de licitació referit al millor exercici dels darrers tres exercicis per import igual o superior a 62.035,17 per a cada 
anualitat.

Descripció:
Mitjà de solvència:

Garantia provisional:

Codi CPV:

S'accepten 
variants:

Criteris d'adjudicació:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Reserva social:

Data de publicació: 15/06/20 15:00 h

Plecs

Documentació
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