
 

 

 
ANUNCI 
De SPM VILADECANS GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS, S.L. (exp. 130/21)  
 
1 Entitat adjudicadora 

a) Organisme: SPM VILADECANS GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS, S.L. 
b) Número d’identificació: 130/21 
c) Dependència que tramita l'expedient: SPM VILADECANS GRUP D’EMPRESES 

MUNICIPALS, S.L.  
d) Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador no Administració Pública 
e) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis generals de les Administracions 

Públiques. Execució obres serveis i subministraments. Gestió urbanística i 
promoció econòmica de la ciutat. 

f) Central de compres / contractació conjunta: No. 
g) Número d'expedient: 130/21 

 
 
2 Obtenció de la documentació i informació 

a) Entitat: SPM VILADECANS GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS, S.L. 
b) Domicili: c/ Pompeu Fabra núm. 50  
c) Localitat i codi postal: Viladecans CP: 08840. 
d) Codi NUTS: ES511 
e) Telèfon: 936594160 
f) Adreça electrònica: contractacio@vigem.cat 
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCo

de=viewDetail&idCap=21717927 (Perfil de contractant de Viladecans Grup 

d'Empreses Municipals, SL integrat a la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya) 

La documentació es podrà obtenir de forma electrònica a través del perfil del 

contractant  

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 23 de juny de 2021 a les 14:00 
hores 

 Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. 
 
3 Objecte del contracte 

a) Descripció de l'objecte: 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 (EXP. 130/21) 

b) Admissió de pròrroga: No. 
c) Divisió en lots: No. 
d)  Lloc d'execució: Viladecans 
e) Termini d'execució: 1 any de vigència. 
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No. 
g) Codi CPV: 66518100-5 (serveis de corredoria d’assegurances) 
h) Codi NUTS: ES511 

 
4 Tramitació i procediment 

a) Tipus d’expedient: Serveis 
b) Tramitació: Ordinària 
c) Procediment: obert simplificat no harmonitzat 
e) S’aplica un acord marc: No. 
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f) S’aplica una subhasta electronica: No. 
 
 
5.Valor estimat de contracte i pressupost base de licitació 

 
a) Valor estimat del contracte: 74.442,20€ IVA exclòs que resulta del següent 

desglossament: 
b)  

Pressupost base de licitació (duració d’1 any) 63.516,95 €  

Possibles modificacions1 (20% pressupost base de licitació) 12.703,39 €  

Valor Estimat de Contracte 76.220,34 € 

 
 

c) Pressupost base de licitació: 63.516,95.-€ IVA exclòs €    
 

6 Admissió de variants: No  
 
7 Garanties 

Provisional: no. 
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació. 

 
8 Requisits específics del contractista 
 

a) Classificació: No es requereix 
 

b) Solvència: La que es determina en els Plecs 
 
9 Criteris d’adjudicació: L’adjudicació del contracte es farà a l’oferta més avantatjosa 

en el seu conjunt d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts al Plec. En concret, 

s’ha previst un únic criteri d’adjudicació (preu). 

   

10 Condicions especials per l’execució del contracte: Les que es determinin a la 

clàusula 14 del Plec. Es destaca, en particular, la següent condició especial 

d’execució:  

- Les pòlisses corresponents a les assegurances objecte d’aquesta licitació 
es subscriuran, amb la intermediació de l’adjudicatari (corredor 
d’assegurances), dins el termini màxim que es concedeixi a l’adjudicatari 
per formalitzar el contracte objecte d’aquesta licitació, tenint en compte que 
en tot cas la pòlissa haurà de tenir com a data d’efecte les 0:00h del dia 15 
de juliol de 2021. 

 
 
11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No 
 
12 ACP aplicable al contracte? NO 

 
1 De conformitat amb l’article 101 de la LCSP, l’import corresponent a les possibles modificacions indicat al Quadre 
Resum es facilita a efectes de calcular el Valor Estimat del Contracte (VEC), per a determinar el procediment de 
licitació. En aplicació de l’article 204 de la LCSP, l’import màxim per a la totalitat de les modificacions previstes durant 
l’execució del contracte serà el resultat d’aplicar el percentatge fixat al Quadre-Resum (fins a un 20%) sobre el preu 
inicial del contracte. 



 

 

 
13 Presentació de les ofertes 

a) Data límit de presentació: 28 de juny de 2021 a les 14.00h 
b) Documentació que cal presentar: La que es determina en els Plecs  
c) Presentació d’ofertes: 

Presentació Electrònica a través de Sobre Digital  
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: No  

Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador No 
e) S’utilitzen les comandes electròniques: No 
f)    S’accepta la facturació electrònica: No 
g) S’utilitza el pagament electrònic: No 

 
14 Obertura de proposicions 

a) Entitat: SPM VILADECANS GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS, S.L.  
 
ÚNIC SOBRE 
 

Lloc: Obertura telemàtica 
 

b) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les 
proposicions és públic. 

 
15 Despeses d'anunci 
El present anunci no comporta despeses per l’adjudicatari 
 
16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds. Català/Castellà 
 
17 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat 
amb fons de la Unió Europea: No 
 
 
 
 
 
Data Anunci 11/06/2021 
SPM VILADECANS GRUP D’EMPRESES MUNICIPALS, S.L. 


