
ANUNCIS DIVERSOS

TRANSPORTS DE BARCELONA, SA

ANUNCI sobre licitació per procediment restringit, per a la contractació de cobertures d'assegurances per a
la flota d'autobusos.

1. Entitat contractant: Transports de Barcelona, S.A., amb NIF A-08016081, ubicada al carrer 60, 21-23,
Sector A, Polígon Industrial Zona Franca, E-08040 Barcelona, Tel. 93 298 70 00. Fax 93 298 73 00. Número
d’expedient: E00174.

 

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

 

4. Lloc de lliurament, d'execució o de prestació: Barcelona i àrea metropolitana.

 

5. Naturalesa i número dels serveis que cal prestar: contractació com a prenedor, de les següents cobertures:

a) Pòlissa d’assegurances que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la Responsabilitat Civil
de Subscripció Obligatòria i Voluntària que li pugui correspondre directament, solidàriament i subsidiàriament a
Transports de Barcelona, S.A. per danys i prejudicis corporals, materials i/o conseqüencials, en relació a l’ús i
circulació de la flota d’autobusos.

b) 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 objectes 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 1 de gener de 2016 fins a 31 de desembre de 2017,
prorrogable anualment per mutu acord fins a un màxim de dues anualitats més.

 

10. Data límit de recepció de sol·licitud de participació: a les 10:00 h. del dia 7 de Setembre de 2015.

a) Adreça: Hauran de dirigir-se en sobre tancat i ser entregades a Control de Contractació TMB (Planta 5-N) al
domicili social del contractant. El sobre haurà d’indicar: LICITACIONS, Expedient E00174, Concurs:
“ASSEGURANCES FLOTA BUS” i el nom de l’empresa participant.

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

 

12. Fiances i garanties exigides: S'exigirà una fiança del 5% de l’import anual adjudicat.

 

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, signada per persona
apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, direcció i e-mail. A més a més, s’adjuntarà a la sol·licitud
de participació la següent documentació:

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 6930 - 7.8.20151/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-15212112-2015



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) Informe de Gestió i comptes anuals de l’exercici 2014.

c) Marge de solvència i Fons de garantia mínim i real de l’Asseguradora al final de l’exercici 2014.

d) Relació de primes intervingudes, per rams d’assegurances, realitzades en els últims tres anys (2012, 2013 i
2014). Detallar segons els següents rams d’assegurances: Autos (desglossar per flota de transport urbà de
viatgers mitjançant autobús incloent totes les garanties que es demanen en aquesta licitació, i per resta
d’autos), Responsabilitat Civil, Accidents, Vida, Salud, Multiriscos, Transports i Altres.

e) Acreditació de la solvència tècnica i professional aportant declaració d’haver gestionat contractes a Espanya
de flota d’autobusos urbans durant els darrers 3 anys per un import de primes anuals superior a 5.000.000
d’euros.

 

15. Criteris de selecció: Seran condicions indispensables per obtenir una invitació per participar que l’entitat
licitadora aporti tota la documentació sol·licitada.

 

19. Data d'enviament de l'anunci: 31 de Juliol de 2015.

 

20. Data de recepció de l'anunci: 31 de Juliol 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 concurrència, poden
dirigir-se a la Sra. Olga Goimbault, Unitat d’Assegurances, e-mail: ogoimbault@tmb.cat.

 

Barcelona, 31 de juliol de 2015

 

Enric Meler Grau

Director del Servei d’Aprovisionaments, Logística i Contractació

 

(15.212.112)
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