Vist l'expedient que, d'ofici, es tramita a l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ per
a la contractació dels serveis d’assegurances d’ACCIÓ i, vistos els següents,

ANTEDECENTS DE FET

GENERALITAT DE CATALUNYA

1. Que en data 8 de novembre de 2019 es publica al Perfil de contractant d’ACCIÓ l’anunci de
licitació de la contractació dels serveis d’assegurances d’ACCIÓ, dividit en 3 lots:
Lot núm.

Objecte del lot

1

Assistència en viatges

2

Danys materials

3

Responsabilitat patrimonial i civil

2. Que dins del termini establert a l’anunci de licitació presenta proposta les següents empreses:

3. Que en data 27 de novembre de 2019 la mesa de contractació realitza l’obertura dels sobres B
que contenen l’oferta econòmica i la resta de criteris avaluables objectivament.
Les puntuacions que els correspon, d’acord amb el què s’estableix a l’apartat H del quadre de
característiques del contracte, són:

LOT 1
Preu
Valoració
Increment dels límits
Valoració
Millora de l'assistència
Valoració
Total

ERGO Seguros de Viaje, Sucursal en España
7.200,00 €
70,00
0
0
0
0
70,00
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Zurich
Insurance AXA Seguros Generales,
PLC, Sucursal en S.A.
de
Seguros
y
España
Reaseguros

GENERALITAT DE CATALUNYA

Lot 2
Preu
Valoració
Millora en la franquícia
Valoració
Increment dels límits
Valoració
Total

Lot 3
Preu
Valoració
Millora en la franquícia general
Valoració
Millora de la franquícia patrimonial
Valoració
Increment del límit RC explotació
Valoració
Increment del sublímit per víctima en Patronal
Valoració
Total

6.073,95 €
63,12
400 €
6,67
10 %
10
79,78

5.476,80 €
70,00
450 €
5
0
0
75,00

Zurich
Insurance
PLC, Sucursal en
España
14.861,00 €
56,52
300 €
3,13
1.500,00 €
0
1.500.000,00 €
10
0
0
69,65

AXA Seguros Generales,
S.A.
de
Seguros
y
Reaseguros
12.000,00 €
70,00
500 €
1,88
1.000,00 €
1,67
1.000.000,00 €
6,67
0
0
80,21

4. Que la mesa una vegada efectuada la valoració de les propostes, formula proposta d’adjudicació
de l'al·ludit contracte en favor de les ofertes presentades:
o

Lot 1: ERGO Seguros de Viaje, Sucursal en España amb NIF núm. W0040918E

o

Lot 2: Zurich Insurance PLC, Sucursal en España amb NIF núm. W-0072130-H

o

Lot 3: AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, Sucursal en España amb
NIF núm. A60917978

5. Que se’ls requereix perquè presentin la documentació establerta a la clàusula catorzena del plec
de clàusules administratives particulars.
6. Que totes les empreses proposades com a adjudicatàries presenten correctament la
documentació requerida.
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FONAMENTS DE DRET
Primer.- Articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
Segon.- Article 22.2 del Decret 223/2015, de 6 d'octubre, pel qual s'aproven els Estatuts
de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Per tot l'exposat,
RESOLC
PRIMER.- Adjudicar a les empreses:
o

LOT 1 – ERGO Seguros de Viaje, Sucursal en España amb NIF núm. W0040918E el
contracte de serveis d’assegurança d’assistència de viatge per import de SET MIL DOSCENTS EUROS (7.200,00€).

o

LOT 2 – Zurich Insurance PLC, Sucursal en España amb NIF núm. W-0072130-H el
contracte de serveis d’assegurança de danys materials per import de SIS MIL SETANTATRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (6.073,95€).

o

LOT 3 - AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, Sucursal en España amb
NIF núm. A60917978 el contracte de serveis d’assegurança de responsabilitat patrimonial i
civil per import de DOTZE MIL EUROS (12.000,00€).

SEGON.- Publicar aquesta resolució al perfil de contractant d’ACCIÓ.
TERCER.- Notificar aquesta resolució als adjudicataris i informar que la formalització dels contractes
corresponents no es podrà efectuar abans de que transcorrin quinze dies hàbils des de la notificació
d’aquesta resolució, d’acord amb l’establert a l’article 153 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
QUART.- Notificar aquesta resolució a la resta d’interessats.
D’acord amb l’article 44.2 LCSP, contra aquesta resolució d’adjudicació es pot interposar
potestativament recurs especial en matèria contractació o bé recurs contenciós administratiu. El
recurs especial en matèria de contractació s’ha d’interposar davant l’òrgan de contractació o l’òrgan
competent per a la seva resolució, en el termini de 15 dies hàbils a comptar segons estableix l’article
50 LCSP. Si s’opta per interposar directament recurs contenciós administratiu, aquest recurs s’ha
d’interposar davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació o, si escau, de
la publicació de l’acte impugnat, d’acord els articles 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Sr. Joan Romero i Circuns
Conseller delegat
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