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NIF: G-70.184.494
galpgolfoartabrosur@gmail.com

REQUISITOS SOLICITUDE DE ORZAMENTO PARA PÓLIZA/S SEGURO GALP GOLFO ÁRTABRO SUR
Entidade contratante:

Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur

Contido das propostas:

Contratación dunha/s póliza/s de seguro: Multiriscos para Oficina
(Seguro do mobiliario, equipamento informático, instalacións,
Responsabilidade Civil, incendios, roubo, etc.), Seguro de
Responsabilidade Civil, asesoría Xurídica e defensa para Xunta Directiva
do GALP e Equipa técnica. Seguro de Accidentes para Membros da Xunta
Directiva e Equipa técnica
Acreditación dos requisitos de contratación e proposta económica

Prazo de execución:

ANUAL

Obxecto:

Orzamento de licitación:
Criterios de adxudicación:

Proposta económica

Pagamento:

ÚNICO PÁGO ANUAL POR ADEUDO EN CONTA ou TRÁNSFERENCIA
BANCARIA.

Presentación de ofertas

As ofertas presentaranse por vía telemática respondendo ao correo de
invitación enviado coa documentación en formato pdf. O prazo de
presentación de orzamentos remata o mércores 3 de xullo de 2019, ás
12.00 h do medio día.

Os presentes requisitos teñen por obxecto a contratación dunha/s póliza/s de seguro: Multiriscos para
Oficina (Seguro do Mobiliario, equipamento informático, instalacións, roubos, incendios, Responsabilidade
Civil, etc.).
Valorización aproximada do mobiliario e equipamento uns 18.000€ euros.
Seguro de Responsabilidade Civil, defensa e asesoría Xurídica para os Membros da Xunta Directiva e
Equipa Técnica ante actuacións realizadas polo Cargo na Entidade (300.000,00Euros).
Seguro de Accidentes para os membros da Xunta Directiva e Equipa Técnica.
O número de membros da Xunta Directiva do GALP Golfo Ártabro Sur é de 17, con un perfil que vai de
Estudios primarios a Titulación Universitaria, a Equipa técnica 2 persoas con un perfil de titulación
Universitaria.
A xestión da presente solicitude de proposta realizase co establecido na Estratexia Local Participativa do
GALP Golfo Ártabro Sur dentro do FEMP, coas seguintes directrices, establecidas no programa de Traballo:
publicidade, concorrencia, transparencia, confidencialidade, igualdade e non discriminación, así como a
adxudicación á oferta máis vantaxosa en calidade prezo e servizo.
Prioridade 4. O.T. 8. O.E. 4 a) e b) Artículo 60.1 e 63 FEMP
Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP (incluídos os custos de funcionamento e animación)
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% e 15% Fondos estatais
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A difusión das presente solicitude de propostas, realizarase a través invitación e publicación no blog do
GALP Golfo Ártabro Sur http://galpgolfoartabrosur.blogspot.com.es/p/licitacions.html do contido deste
documento e cando estea activo acceso a páxina oficial dos GALP, no apartado licitacións do GALP Golfo
Ártabro Sur https://galp.xunta.gal/golfo-artabro-sur/licitacions.
1. Obxecto do contrato
O obxecto a contratación será 3 pólizas de seguro: Multiriscos para Oficina (Seguro do Mobiliario,
equipamento informático, instalacións, incendios, roubo, inundacións, Responsabilidade Civil, etc.).
Valorización aproximada do mobiliario e equipamento uns 18.000€ euros (mobiliario, equipamento
informático, fotocopiadora..).
Seguro de Responsabilidade Civil e asesoría Xurídica e Defensa para os Membros da Xunta Directiva e
Equipa Técnica ante actuacións realizadas polo realización do seu cargo na Entidade (300.000,00Euros).
Seguro de Accidentes para os membros da Xunta Directiva e Equipa Técnica.
Mais información sobre o GALP Golfo Ártabro Sur en:
https://galp.xunta.gal/sites/default/files/edlp_galp_golfo_artabro_sur_convenio_publicar_completo.pdf
Convenio tipo do GALP coa Consellería do Mar, como entidade colaboradora.
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/mar/seleccion_de_candidatos_GDLP/CONVENIO_TIPO_GA
LP_.pdf
O número de membros da Xunta Directiva do GALP Golfo Ártabro Sur é de 17, con un perfil que vai de
Estudios primarios a Titulación Universitaria, e equipa Técnica 2 persoas con titulación universitaria.
2. Duración do contrato.
A duración do contrato será anual con posibilidade prórroga.
3. Procedemento de selección.
O proceso de adxudicación do presente contrato será por invitación a un mínimo de 3 empresas
aseguradoras ou empresa de servizos de seguros rexistradas.
O GALP Golfo Ártabro Sur para promover a igualdade oportunidades entre ás empresas do territorio e fora
do territorio, que queiran contratar co GALP os seus servizos, ten un formulario para a súa inscrición.
(http://galpgolfoartabrosur.blogspot.com.es/p/licitacions.html)
Invitarase a tódalas empresas de seguros ou empresas de servizos de seguros rexistradas, inscritas ata as
12:00h, 26/06/2019 data solicitude deste orzamento, se o número e inferior a 3 empresas a equipa técnica
poderá solicitar orzamento a outras empresas aseguradoras ou empresas de servizos de seguros
rexistradas.
A todas empresas solicitarase como contido mínimo da proposta técnica o sinalado no apartado 1.
O criterio de selección, á oferta máis vantaxosa en calidade, prezo e servizo, entre as propostas recibidas
que acrediten experiencia profesional, detallada no punto 5, só se deberá enviar unha oferta
Prioridade 4. O.T. 8. O.E. 4 a) e b) Artículo 60.1 e 63 FEMP
Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP (incluídos os custos de funcionamento e animación)
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% e 15% Fondos estatais
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individualizada por cada un dos seguros solicitados, quedando excluída toda negociación dos termos do
contrato.
4. Adxudicación e formulación do Contrato
Transcorrido o prazo de presentación de ofertas, informarase a Comisión de contratación e reunirase para
valorar as ofertas recibidas e a súa proposta económica, para a súa avaliación.
A empresa aseguradora o empresa de servizo de seguros rexistrada seleccionada informáraselle, e a/s
póliza/s formalizarase por escrito no prazo máximo de 15 días, a contar dende o seguinte á comunicación
da adxudicación.
5. Acreditación da aptitude para contratar
A solvencia técnica acreditarase polos seguintes medios:
Estar inscrito no rexistro correspondente e a documentación indicada no apartado 7).
6. Forma de pago.
A forma de pago será por pago único como adeudo en conta, ou transferencia bancaria, unha vez remitida
factura correspondente o importe anual.
7. Presentación das propostas
As ofertas enviaranse por vía telemática contestando ao correo electrónico de invitación, deixando este
correo electrónico debaixo, xuntado en formato pdf. a seguinte documentación nun só arquivo.
Documentación xeral e acreditación da aptitude para contratar
A.1) Persoas Físicas:
- DNI
- Certificación de estar o corrente coa obrigas tributarias e coa seguridade social
- Acreditación da capacidade contratar: Declaración de servizos realizados, Inscrición no rexistro
correspondente.
A.2) Persoas xurídicas:
- Escrituras de constitución, e no seu caso, inscritas no Rexistro Mercantil
- Código de Identificación Fiscal (CIF)
- Certificación de estar o corrente coa obrigas tributarias e coa seguridade social
- Acreditación da capacidade contratar: Inscrición rexistro correspondente.
B) Proposta económica
As ofertas presentas, deberán recoller como mínimo todos os conceptos sinalados no apartado 1.
A proposta económica deberá incluír os impostos e Taxas, deberá vir desglosada.
Na proposta indicarase, tamén o custe anual total;
Tendo en conta que non se poderá renegociar neste período o importe da póliza/s.
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Anexo I e II Declaración Responsable, estes anexos son imprescindibles envialos firmados y e no seu caso
selados, en formato pdf.
A data límite para presentación de propostas será o mércores 3 de xullo de 2019 ás 12.00h do mediodía.
Réxime xurídico de contrato.
O presente contrato, ten a natureza de contrato privado, rexerase polas presentes bases, polas prescricións
establecidas na Estratexia Local Participativa do Golfo Ártabro Sur dentro do FEMP, pola lei 9/2007 de
Subvencións de Galicia, e pola lei 30/2007 de Contratos do Sector Público e polo Regulamento Xeral da lei
de Contratos das Administracións Públicas, aprobado polo Real Decreto 1098/2001, así como as instrucións
da Consellería do Mar.

En Sada, 26 de Xuño de 2019.
A Presidencia

Asdo.: Alberto Castro García
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