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Expedient de contractació núm. 2018.07
Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya
Respostes a les preguntes realitzades per les empreses interessades en el procediment de licitació. Aquestes
respostes, basades en el plecs aprovats pel CCDL tenen caràcter informatiu o interpretatiu. La seva finalitat és
que les empreses licitadores puguin presentar les ofertes amb la màxima informació possible, d’acord amb el
que disposa els plecs de clàusules administratives i tècniques de l’Acord marc.

1. PREGUNTES DE CARÀCTER INFORMATIU

Pregunta 1, tema: data de presentació de pliques
Fins quan es poden presentar les proposicions?
La data màxima per a la presentació de les proposicions és el 29 de novembre de
2019, fins a les 15:00 hores, que s’haurà de realitzar mitjançant l’eina del Sobre digital,
tal com preveuen els plecs d’aplicació i l’anunci publicats al perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=view
Cn&idDoc=54552780&lawType=

Pregunta 2, tema: Presentació d’ofertes mitjançant Sobre digital
Quina és la metodologia i procediment de presentació de les ofertes?

L’entrada en vigor el passat 9 de març de 2018 de la Llei de contractes del sector
públic (en endavant de la LCSP) obliga a la presentació i tramitació dels
procediments de contractació pública en format electrònic. La presentació de les
ofertes mitjançant l’eina del sobre digital 2.0 està prevista en el plec i, concretament,
regulada a la clàusula 15a del PCAP.
Així mateix, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), promotor de
l’eina del sobre digital 2.0, també ha publicat diferents manuals disponibles a la seva
web i en el perfil de contractant del CCDL, per facilitar la utilització d’aquesta eina:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/i
ndex.xhtml
L’enviament de les proposicions mitjançant l’eina del Sobre Digital es pot realitzar de
dues maneres:
- en una única fase: on es seleccionen, es xifren i desen tots els fitxers de l’oferta i
es tanca i signa l’oferta dins el termini de presentació d’ofertes. Opció recomanada.
- en dues fases: on es seleccionen els fitxers de l’oferta, però no es xifren i desen
aquests en el moment de tancar l’oferta i signar-la. El que s’envia en aquest cas són
les empremtes electròniques dels documents que formen part de les proposicions
dins del termini de presentació d’ofertes. L’empresa en aquest cas disposa d’un
període de 24h per enviar la documentació informada i seleccionada. Aquesta
modalitat d’enviament de les ofertes en dues fases, només té sentit si no es disposa
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de temps suficient per xifrar i desar tota la documentació abans de la finalització del
termini de presentació d’ofertes.
Per a més informació, consultar el MANUAL DE PRESENTACIÓ D’OFERTES DE
SOBRE DIGITAL – V2.0, que trobareu en l’enllaç de més amunt i, concretament, les
pàgines 26 i 27.

Pregunta 3, tema: Presentació d’ofertes – còpia de seguretat
El PCAP preveu que les empreses licitadores podran presentar un còpia de
seguretat, en suport físic electrònic, dels documents dels sobre A, B i C.
a) En quin suport s’ha de lliurar i a on?
b) Què significa “empremtes digitals”?
c) És obligatòria l’entrega de la còpia en suport físic digital?

D’acord amb la clàusula 16 i 18 del PCAP:
“Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic
electrònic, dels documents d’aquest sobre. Aquesta còpia s’haurà de lliurar dins el
termini de presentació d’ofertes, en el registre d’entrada del CCDL (Carrer València,
231, 6a planta, de Barcelona). Aquest suport haurà de comprendre una còpia dels
mateixos documents presentats -amb idèntiques empremtes digitals-, en la
documentació tramitada mitjançant l’eina del sobre digital.”
a) Les proposicions s’han de presentar mitjançant l’eina del Sobre Digital, tal i
com disposa la clàusula 15 del PCAP. Així mateix, els plecs preveuen la
possibilitat de presentar una còpia de seguretat dels documents que formen
part de les proposicions (Sobre A, B i C). L’esmentada còpia de seguretat es
pot lliurar en qualsevol suport físic electrònic, ja sigui un pen drive, CD, DVD,
etc., i s’ha de presentar dins del termini de presentació d’ofertes en el
registre d’entrada del CCDL (Carrer València, 231, 6a planta, de Barcelona).
b) En el suport físic electrònic s’han de copiar els mateixos documents que es
van seleccionar, xifrar i desar en l’eina del Sobre Digital, per tal que tinguin la
mateixa empremta digital. En aquest sentit és molt important no modificar els
documents en fer la còpia, ja que sinó l’empremta digital canviarà i no es
podrá garantir que és el mateix document.

c) No és obligatòria l’entrega d’una còpia de seguretat ja que d’acord amb els
plecs s’estableix com una opció: “Les empreses licitadores podran presentar
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una còpia de seguretat (…)”. Per tant, la presentació d’una còpia de
seguretat és opcional per part del licitador.

Pregunta 4, tema: Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació (4.850.000 €) és per dos anys i, per tant, anualment
seria de 2.425.000 €?

D’acord amb la clàusula 9 del PCAP: “El pressupost base de licitació és el valor de
la retribució dels honoraris del mediador en totes les prestacions objecte d’aquesta
contractació durant el període d’execució inicial de l’Acord marc, que s’estima en
una quantitat de 4.850.000€ (IVA exclòs)”.
Així mateix, el període d’execució inicial de l’Acord marc és de dos anys, tal i com
preveu la clàusula 10 del PCAP. Per tant, el pressupost base de licitació de
4.850.000€ correspon al període inicial de vigència de l’Acord marc de dos anys,
mentre que el pressupost anual seria de 2.425.000€.

Pregunta 5, tema: Sobre A – annex núm. 01: Número d’anunci del DOUE
En l’annex núm.01 relatiu a la Declaració responsable ajustada al formulari DEUC,
que s’ha de presentar en el Sobre A, es demana que les empreses omplin el camp
relatiu al número de l’anunci de licitació al DOUE, quin és aquest número?

El número de l’anunci publicat al DOUE és el 2019/S 211-517240.

Pregunta 6, tema: Criteris de valoració subjectes a un judici de valor (Sobre B)
– nombre de pàgines memòria tècnica de seguiment de sinistres
En relació al document de la Memòria tècnica de seguiment de sinistres (clàusula
18.1.A), quan s’indica que s’haurà de presentar amb una extensió aproximada de 20
pàgines, fa referència a 20 pàgines a una cara o 20 pàgines a doble cara?

La clàusula 18.1.a) del PCAP estableix en relació a l’extensió de la Memòria tècnica
de seguiment de sinistres: “La memòria, de forma orientativa, haurà de presentar-se
en lletra arial 11 i amb una extensió aproximada de 20 pàgines.”
Al no concretar res s’ha d’entendre que són 20 pàgines a una cara, o 10 fulls a doble
cara (20 pàgines). Si bé, tal i com indiquen els plecs és una extensió aproximada.
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Pregunta 7, tema: Criteris de valoració subjectes a un judici de valor (Sobre B)
– nombre de pàgines memòria tècnica de seguiment de sinistres
En relació a l’extensió aproximada de 20 pàgines, a les que fa referència l’apartat a)
de la clàusula 18.1 és només per l’apartat A) relatiu a la memòria tècnica de
seguiment de sinistres, o bé, per la totalitat dels criteris de valoració subjectes a un
judici de valor (apartats A, B, C i D)?
L’extensió aproximada de 20 pàgines únicament fa referència a l’apartat A) relativa a
la Memòria tècnica de seguiment de sinistres.

Pregunta 8, tema: Criteris de valoració subjectes a un judici de valor (Sobre B)
– apartat A i B de la clàusula 18.1 del PCAP
Quina és la diferència entre els següents paràgrafs:
A) Memòria tècnica de seguiment de sinistres (fins a un màxim de 15 punts)
Es valorarà en cada un dels tres apartats: per una banda, la descripció i seqüència
de la tramitació dels sinistres amb la finalitat de poder agilitzar la seva resolució; per
una altra, la identificació dels diferents itineraris administratius i processals, amb la
finalitat d’assolir la màxima seguretat jurídica en la tramitació de l’expedient.
B) Proposta de procediments de gestió en la tramitació de sinistres (fins a un
màxim de 20 punts).
- Es valorarà fins a 5 punts que l’empresa mediadora faciliti un cronograma i un
diagrama de fluxes per a la tramitació dels expedients de sinistres per a cada tipus
de prestació.
En l’apartat A) relatiu a la Memòria tècnica de seguiment de sinistres, es valorarà la
descripció i seqüència de la tramitació dels sinistres i la identificació dels diferents
itineraris administratius, pel que fa a les diferents tipologies d’assegurances (P1 a
P6), però també es valorarà aquests aspectes pel que fa a les diferents tipologies de
municipi en funció del nombre d’habitants i a les diferents tipologies de sinistres,
distingint els sinistres habituals i extraordinaris, i dins d’aquests ordinaris i
problemàtics. Aquesta memòria comporta una explicació més extensa i que va més
enllà de la descripció i seqüència de tramitació de sinistres de les diferents tipologies
de prestacions P1 a P6.
En canvi, en l’apartat B), relatiu a la Proposta de procediments de gestió en la
tramitació de sinistres es demana la presentació d’un cronograma i un diagrama de
fluxes per a la tramitació dels expedients de sinistres per a cada tipus de prestació
(P1 a P6). Fet que comporta determinar més el com, amb una major síntesi i
concreció pel que fa a terminis, tràmits, persones que intervenen, etc., en relació a
les prestacions P1 a P6.
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Pregunta 9, tema: Criteris avaluables de forma automàtica
Quins són els criteris avaluables de forma automàtica?
D’acord amb la clàusula 18 del PCAP, la proposició econòmica consisteix en oferir
un percentatge de comissió sobre les primes de les diferents prestacions definides
en l’Acord marc (P1 a P6). Així mateix, la clàusula 18 fixa un percentatge de sortida i
un percentatge mínim, per sota del qual es considera que l’oferta econòmica no és
adequada a l’interès general.
Així doncs, els plecs preveuen un únic criteri avaluable de forma automàtica.

Pregunta 10, tema: Dades de sinistralitat
Podrien facilitar les dades del nombre de sinistres dels últims tres anys, per a cada
prestació (P1 a P6) definida en la clàusula 2 del PCAP?

2. PREGUNTES DE CARÀCTER INTERPRETATIU
Pregunta 1, tema: Sobre A- Solvència tècnica
Pel que fa a la solvència tècnica requerida i, concretament, respecte al personal
tècnic adscrit a l’execució del contracte, la clàusula 16 del PCAP, estableix que, com
a mínim, l’equip haurà d’estar format per un coordinador, dos tècnics superiors, un
d’ells llicenciat en dret, i tres administratius. Quan es fa referència a “tècnic superior”
es requereix que el segon tècnic sigui diplomat o llicenciat o que tingui un perfil
tècnic dins les seves funcions laborals?

Tal i com estableix la clàusula 16 del PCAP, un dels tècnics superiors ha de ser
llicenciat en dret, mentre que l’altre tècnic superior s’ha d’entendre que ha de tenir
estudis superiors, entès com a tals una titulació acreditada d’una diplomatura o
llicenciatura, si bé, no necessàriament ha de ser en l’àmbit del dret.
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