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REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT 
DELS REQUISITS PREVIS A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PRIVAT DE 
SERVEIS D’ASSEGURANÇA D’ASSISTENCIA SANITARIA A PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT DE MANACOR I ALS SEUS BENEFICIARIS (EXP. 05/2018) 
 
DECRET 
 
Antecedents  
 
Atesa la proposta de la Mesa de Contractació de 26 de març de 2018, del contracte privat de 
serveis d’assegurança d’assistència sanitària a personal de l’Ajuntament de Manacor i als seus 
beneficiaris, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, selecció de l’adjudicatari en 
funció de diversos criteris, que proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació al següent 
licitador: DKV SEGUROS SAE 
 
Fonaments de dret 
 
- Atès que, abans que l’òrgan de contractació adjudiqui el contracte, el licitador proposat com a 
adjudicatari ha de presentar la documentació acreditativa del compliment de requisits previs a 
l’adjudicació del contracte que s’assenyalen a l’article 146.1 i 151.2 del TRLCSP i en el plec 
de clàusules administratives particulars, així com la constitució de la garantia definitiva. 
 
RESOLC 
 
1) Requerir al licitador proposat adjudicatari en el contracte privat de serveis d’assegurança 
d’assistència sanitària a personal de l’Ajuntament de Manacor i als seus beneficiaris, la 
mercantil DKV SEGUROS SAE amb NIF A50004209, perquè en el termini màxim de 10 dies 
hàbils comptadors des del següent a aquell en què hagi rebut aquest requeriment, constitueixi 
la garantia definitiva corresponent al 5% del preu d’adjudicació IVA exclòs (import garantia: 
4.278,28 euros), establerta al plec de clàusules administratives que regeix aquesta contractació, 
presentant en aquest termini, davant l’òrgan de contractació, la documentació justificativa 
d’haver-la constituïda.  
 
Així mateix dins aquest termini haurà de presentar la documentació exigida com a requisits 
previs a l’adjudicació assenyalats a la clàusula 19 del PCA de conformitat amb l’art. 146.1 i 
151.2 del TRLCSP, consistent en: 
- Certificat emès per la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions que acrediti que 
es una empresa asseguradora inscrita en el Registre administratiu d’entitats asseguradores, 
previst a l’article 74 del Text refús de la Llei d’ordenació i supervisó de les assegurances 
privades, aprovat pel DL 6/2004, de 29 d’octubre, autoritzades per realitzar operacions 
d’assegurances en el ram objecte d’aquest contracte. 
- El document d’alta d’IAE presentat (municipal de Zaragoza) no possibilita l’exercici de 
l’activitat en el terme municipal de Manacor per tant haurà de presentar un compromís formal que 
en cas de ser adjudicatari, es donarà d’alta en el municipi de Manacor, i ho acreditarà amb caràcter 
previ a la formalització del contracte.  
- Compromís de complir amb la clàusula social de complir al llarg de tota l’execució 
contractual amb totes les disposicions legals, reglamentàries i convencionals en vigor en 



matèria laboral, de seguretat social, i de seguretat i salut en el treball que siguin aplicables a les 
persones treballadores vinculades a l’execució del contracte. 
 
La resta de documentació que no es requereix va ser presentada dintre del sobre A de la 
licitació i serà avaluada al seu moment per la Mesa de contractació. 
 
2) Publicar aquest requeriment al perfil del contractant i notificar-la al licitador.  
 
3) Comunicar al licitador que la notificació d’aquesta resolució es farà per correu electrònic a 
la direcció que hagi designat en presentar la seva proposició i en el seu defecte per fax, i que 
ha de comunicar a l’Ajuntament la data de recepció d’aquesta notificació per correu electrònic 
o per fax, al número que s’indica al peu d’aquesta resolució. 
 
Igualment comunicar-li que els efectes de còmput dels terminis establerts en aquesta resolució 
començaran a comptar a partir de la data que el licitador comuniqui a l’Ajuntament per correu 
electrònic o per fax la recepció d’aquesta notificació. 
 
4) Advertir que de no complimentar-se adequadament aquest requeriment en el termini 
assenyalat s’entendrà que el licitador retira la seva oferta. 
 
Manacor, 10 de maig de 2018     N’he pres nota 
La batlessa, per delegació de firma    La secretària general acctal. 
(Decret 3093/2017) 
4t tinenta de batle i delegada de contractació 
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