
ANUNCIS DIVERSOS

FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA

ANUNCI d’una licitació per procediment restringit a l’empara de la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, per a la
contractació de cobertures d’assegurances.

1. Entitat contractant: Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. amb NIF A-08005795, ubicada al carrer 60,
21-23, Sector A, Polígon Industrial Zona Franca, E-08040 Barcelona, Tel. 93 2987000. Fax 93 2987300.
Número d’expedient: E00124.

 

3. Naturalesa del Contracte: serveis d’assegurances, procediment restringit.

 

4. Lloc d’entrega, d’execució o de prestació: Barcelona i àrea metropolitana.

 

5. a) Naturalesa i nombre dels serveis que s’han de prestar: contractació com a prenedor, de les següents
pòlisses d’assegurances:

1. Pòlissa d’assegurança que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la Responsabilitat Civil
que li pugui correspondre de forma directa, solidària i subsidiària a Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.
per danys i prejudicis corporals, materials i/o conseqüencials, respecte a l’activitat d’explotació de les línies de
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, s.A., que inclouen el Funicular de Montjuïc i Projectes de Mobilitat, S.A.
(Telefèric).

2. Pòlissa d’Assegurança Obligatòria de Viatgers que garanteixi el pagament de les indemnitzacions establertes
en el Reglament de l’assegurança obligatòria de viatgers (R.D. 1575/1989 de 22/12/89).

Les assegurances objecte del concurs s’ajustaran a les condicions i característiques que s’estableixin en el Plec
de Condicions Tècniques.

 

7. Variants: No s’admeten.

 

8. Durada del contracte de serveis: dues anualitats, de 13 de maig de 2015 fins a 12 de maig de 2017,
prorrogable anualment fins a un màxim de dos anys.

 

10. Data límit de recepció de sol·licitud de participació: a les 10h. del dia 9 de febrer de 2015.

a) Adreça: S’hauran de dirigir en sobre tancat i ser entregades a Control de Contractació TMB (Planta 5-N) en
el domicili social del contractant. El sobre haurà d’indicar: LICITACIONS, Expedient E00124, Licitació:
“ASSEGURANCES RC-SOV METRO” i el nom de l’empresa participant.

b) Idioma(s): Totes les ofertes hauran de ser redactades en llengua castellana o catalana indistintament.

 

12. Fiances i garanties exigides: S’exigirà una fiança del 5% de l’import anual del contracte a l’adjudicatari de
la licitació.

 

13. Informació sobre la situació del contractista i condicions mínimes de caràcter econòmic i tècnic: La
sol·licitud de participació es concretarà en una carta expressant la voluntat de participar, firmada per persona
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apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, adreça i e-mail. A més, s’adjuntarà a la sol·licitud de
participació la següent documentació:

a) Document acreditatiu d’inscripció en el Registre Especial d’Entitats Asseguradores i document acreditatiu
dels rams d’assegurances en què estigui autoritzada a treballar.

b) Memòria i comptes anuals de l’exercici 2013.

c) Marge de solvència i Fons de garantia mínim i real de l’Asseguradora al final de l’exercici 2013.

d) Relació de primes intervingudes, per rams d’assegurances, realitzades en els darrers tres anys (2011, 2012 i
2013). Detallar per: Autos, Responsabilitat Civil, Accidents, Vida, Salud, Multiriscos, Transports i Altres.

e) Documentació que acrediti el personal, equip tècnic, organització i autonomia de que disposa l’Asseguradora
a l’oficina de Barcelona per a la tramitació, seguiment i control de la sinistralitat que es produeixi.

f) Informació relativa a l’experiència de l’entitat licitadora, acreditada en l’assegurament d’aquest tipus de risc.

 

15. Criteris de selecció: Seran condicions indispensables per a obtenir una invitació per a participar, que
l’entitat licitadora:

a) Aporti tota la documentació relacionada.

b) Acrediti la disposició d’una organització i equip tècnic a una oficina de Barcelona, suficient per a la
tramitació, seguiment i control de les pòlisses i la sinistralitat.

c) Acrediti experiència en aquesta modalitat d’assegurança.

 

19. Data de tramesa de l’anunci: 20 de gener de 2015.

 

20. Data de recepció de l’anunci: 20 de gener de 2015.

 

21. Informació complementària: Les despeses ocasionades per la publicació de l’anunci seran a càrrec de
l’adjudicatari. Per a qualsevol tipus d’ampliació complementària en relació a aquesta licitació, es poden dirigir a
la Sra. Olga Goimbault, Servei d’Assegurances, e-mail: ogoimbault@tmb.cat.

 

Barcelona, 20 de gener de 2015

 

Enric Meler

Director del Servei d’Aprovisionaments Logística i Contractació

 

(15.020.107)
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