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DADES DEL CONTRACTE
Expedient

E-300100/12-10-14

Objecte

Servei d’assegurances per a la cobertura dels riscos del
patrimoni, de la responsabilitat civil i dels vehicles de la
Universitat Pompeu Fabra.

Procediment

Procediment obert

Pressupost bàsic de licitació

102.950,00 € (IVA exempt)

Data adjudicació contracte

5 de febrer de 2015

Número d’ofertes rebudes

1

Import adjudicació

94.730,98 € (IVA exempt)

Termini d’execució

El període d’execució del contracte serà de l’1 de març de 2015
fins el 31 de desembre de 2015.
Es preveu que abans de la finalització del contracte es pugui
prorrogar el termini d’execució sense que les pròrrogues puguin
ser concertades aïlladament o conjunta per un termini superior al
fixat originàriament.
S’adjudica a la Unió temporal d’empreses MAPFRE EMPRESES
COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. – MAPFRE
FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.,
(UTE PARA LA COBERTURA DE SEGUROS DE LA
UNIVERSITAT POMPEU FABRA), perquè en el seu conjunt la

proposta acompleix el plec de clàusules administratives i el plec
de prescripcions tècniques que regulen aquesta contractació i a
més pels motius següents:
Motiu de l’adjudicació
- La seva oferta econòmica és l’única presentada i no
s’aprecia caràcter desproporcionat o anormal.
- Ha presentat com a millores les franquícies per a la
pòlissa de pèrdues o danys materials i per la pòlissa de
pèrdues o danys materials d’equips electrònics.
- Ha ofert un augment del 60% del límit de
responsabilitat civil garantits per sinistre.
Empresa: MAPFRE EMPRESES COMPAÑIA DE SEGUROS Y
Dades de l’adjudicatari

REASEGUROS, S.A. – MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A (UTE PARA LA COBERTURA
DE SEGUROS DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA)

Nacionalitat: Espanyola
Data de formalització del contracte 23 de febrer de 2015

