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Anunci                                                                  
 
Adjudicació del contracte de segurs de la flota de vehicles i d’accidents col·lectiu de 

Poble Net Serveis Municipals de Neteja i Manteniment, S.L. 
 
Antecedents 

 
En data d’ 11/05/2016 es va publicar en la pàgina WEB de Poble Net Serveis Municipals de 
Neteja i Manteniment, S.L. convocatòria de procediment negociat  per al contracte de segurs 
de la flota de vehicles i d’accidents col·lectiu d’aquesta empresa. 
 

Procediment                                                                                                                  
 
Una vegada esgotat el termini per la presentació d’ofertes i documentació necessària, el passat 
26 de maig de 2017, la Mesa de Contractació es va reunir per analitzar les ofertes presentades. 
 
Atenent a tots els requisits explicats en el plec, es van rebre les següent ofertes: 
 

 QUALITY BROKERS, S.L, Societat domiciliada en  el Carrer Colon Núm. 1 Piso 8 Pta. A 46004 de 
València, i NIF: B-96372628, va presentar la documentació requerida. 

 LA UNIÓN ALCOYANA,S.A., Societat inscrita en Alcoy (Alacant) i amb CIF A-0300770, va 
presentar la documentació requerida. 

En base a la documentació requerida i les ofertes presentades, tal com s’indica en el punt 5 del plec de 
condicions particulars, la valoració de les ofertes és la següent: 

  
PÒLISSA SEGURS VEHICLES 

Candidat Oferta 
Econòmica 

Millores TOTAL 

QUALITY BROKERS, S.L. 7 punts 1,5 punts 8,5 punts 
UNIÓN ALCOYANA, S.A. 4,93 punts 3 punts 7,93 punts 

  
PÒLISSA PER ACCIDENTS COL.LECTIU 

Candidat Oferta 
Econòmica 

Millores TOTAL 

QUALITY BROKERS, S.L. 5,44 punts 3 punts 8,44 punts 
UNIÓN ALCOYANA, S.A. 7 punts 0 punts 7 punts 

 
Les ofertes van ser presentades amb data dins del termini establert via correu electrònic a 
l’adreça  info@poblenet.es i  medi_ambient@elpoblenoudebenitatxell.org  

 
 

Resolució                                                                                                                  
El Consell d’Administració, com Òrgan de Contractació, tenint en compte les ofertes 
presentades, que van aportar la documentació necessària per poder optar al contracte, resol: 
 

 Adjudicar el contracte per als segurs de la flota de vehicles i d’accidents col·lectiu de 
Poble Net Serveis Municipals de Neteja i Manteniment, S.L., a l’empresa QUALITY 
BROKERS, S.L., per haver optés una major puntuació en base als criteris de valoració i 
la seua ponderació. 
 

dimecres, 31 / maig / 2017  
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