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ANUNCI DE LICITACIÓ REFERENT A CONTRACTACIÓ D’UNA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE TOT RISC
DE PÈRDUES I DANYS MATERIALS DEL PATRIMONI DE LA FUNDACIÓ PRIVADA DE L’HOSPITAL DE LA
SANTA CREU I SANT PAU

Es convoca licitació per a l’adjudicació pel procediment obert “Contractació d’una pòlissa
d’assegurança de tot risc de pèrdues i danys materials del patrimoni de la Fundació Privada de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau”.
NÚM. DE EXPEDIENT: LICFP 19/66
1. Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat: Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Domicili: Carrer Sant Antoni Maria Claret 167, Barcelona
Localitat i codi postal: Barcelona, 08025
Telèfon: 93.553 79 70.
Fax: 93 553 79 77.
Perfil del contractant: Perfil del Contractant de la Fundació Privada de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, integrat a la Plataforma de Contractació pública de la Generalitat
de Catalunya a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=1&keywo
rd=sant+pau&reqCode=viewDetail&idCap=4372858&department=17000&

g) Direcció de correu electrònic: contractaciofp@santpau.cat
h) Tipo de poder adjudicador i principal activitat:
Aquesta entitat és, als efectes de l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), un poder adjudicador que no té la
consideració d’Administració Pública. Aquesta condició subjectiva determina el règim
d’aplicació a l’entitat de l’esmentada norma, de conformitat amb el Llibre Tercer de la
mateixa Llei.
El contracte, atenent a la naturalesa jurídica d’aquesta Entitat, és qualifica de contracte
privat, regint-se en quant a la preparació i adjudicació per les disposicions aplicables de
la LCSP i en quant al seus efectes i extinció per les normes de dret privat i aquelles normes
a les que es refereix el paràgraf primer de l’article 319 en matèria mediambiental, social
o laboral (articles 201 de la LCSP); de condiciones especials d’execució (article 202 de la
LCSP); de modificació del contracte (articles 203 a 205 de la LCSP); de cessió i
subcontractació (articles 214 a 217 de la LCSP); de racionalització tècnica de la
contractació (articles 218 a 228 de la LCSP); de les condicions de pagament establertes
als apartats 4rt. de l’article 198, 4rt. de l’article 210 i 1er. de l’article 243, així com per la
causa de resolució del contracte referida a la impossibilitat d’executar la prestació en els
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termes inicialment pactats, quan no sigui possible modificar el contracte conforme als
articles 204 i 205 de la LCSP.
i)

CPV:

-

66515000-3 “Serveis d’assegurança de danys”

2. Objecte del contracte:
a) L’objecte de la present licitació és l’establiment de les condicions que regiran
l'adjudicació, per part de la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (la
Fundació), de la contractació d’una pòlissa d’assegurança de tot risc de pèrdues i danys
materials del patrimoni de la Fundació privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
b) Tipologia: el present contracte es qualifica de serveis, d’acord amb el que s’estipula en
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
c) Divisió per lots i número: No. En aquest contracte, no s'ha optat per la seva divisió en lots
per raons tècniques, basades en garantir la unitat de criteri d'actuació del servei per part
de la mateixa entitat asseguradora; en el sentit que la realització independent de les
diverses sinistralitats compreses a l’objecte del contracte, dificultaria la correcta execució
del mateix, de forma que per facilitar el compliment de les funcions pròpies del
responsable del contracte al disposar d'un únic interlocutor; i per obtenir el beneficis de
les economies d'escala associades.
En aquest sentit, no és possible segmentar el servei, atès que suposaria la coexistència
de dues empreses executant la mateixa prestació. D’altra banda, mitjançant la fórmula
d’un contracte integral, l’empresa prestadora del servei, té la responsabilitat global pel
que fa a l’objecte del contracte front a possibles incidències.
d) Lloc d’execució: Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Carrer Sant
Antoni Maria Claret 167 de Barcelona, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Carrer Sant
Quintí, 89 de Barcelona i Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
carrer Sant Quintí, 77 de Barcelona.
e) Durada: El termini de durada del contracte serà d’UN (1) any, des de les 0:00 hores del
dia 01/01/2020 a les 00:00 hores del dia 01/01/2021.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Forma adjudicació: Harmonitzada.
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4. Pressupost de licitació: 149.990,00.-€

Concepte
Pressupost base de licitació

Import total
149.990,00.-€

5. Valor estimat del contracte: 299.980,00.-€
Concepte
Pressupost base de licitació total
Possibles modificacions
Possibles pròrrogues

Import
149.990,00.-€
NO
149.990,00
299.980,00.-€

Total
6. Garantia provisional: NO

7. Garantia definitiva: 5% de l’import de licitació, IVA exclòs (veure clàusula 15 del Plec de
Clàusules Administratives Particulars)
8. Obtenció de la documentació i informació:
Perfil del Contractant de l’entitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=1&keyword=sant
+pau&reqCode=viewDetail&idCap=4372858&department=17000&
10. Criteris d’adjudicació:
Criteris d’adjudicació automàtics (sobre 2):
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques
De conformitat amb l’article 146.2 de la LCSP, per a l’avaluació de les ofertes conforme a criteris
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, s’utilitzaran les següents:
1.- Millor preu ofert pel licitador: màxim 90 punts
Es valorarà amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació. L’oferta que
presenti el preu més baix obtindrà la màxima puntuació. La resta d’ofertes seran valorades de
forma proporcional de conformitat a la fórmula següent:
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90 x preu de l’oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta = -------------------------------------------------------Preu de l’oferta que es puntua
Les ofertes amb valors anormals o desproporcionades s’apreciaran quan l’oferta econòmica sigui
inferior en més de 20 unitats percentuals a la mitjana aritmètica dels percentatges de baixa de
totes les proposicions admeses.
2.- Reducció de la franquícia establerta en la clàusula 10 del PPT: màxim 10 punts
Es puntuarà amb 0 punts les ofertes que no millorin la franquícia, assignant la màxima puntuació
a l’oferta que presenti una major baixa i la resta d’ofertes seran valorades de forma proporcional,
d’acord amb la següent fórmula:
Valoració franquícia= Vp x Fm / Fe
VP: valoració màxima franquícia
Fm: franquícia menor presentada
Fe: franquícia empresa
- En relació a la millora de la Franquícia per Danys elèctrics: (màxim de 2 punts)
o
o
-

300.-€-----------0 punts
0.-€ --------------2 punts

En relació a la millora de la Franquícia General: (màxim de 8 punts)
o
o

1000.-€-----------0 punts
0.-€ ---------------8 punts

11. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 13 de novembre de 2019, a les 14.00 hores.
b) Presentació electrònica: Sí.
c) Documentació que cal presentar: Veure Plec de Clàusules Administratives Particulars.
d) Lloc de presentació: Carrer Sant Antoni Maria Claret 167 de Barcelona, Pavelló de
l’Administració, Ala Est, 3 planta, Assessoria Jurídica.
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: D’acord amb
el que s’estipula en l’article 158.6 de la LCSP, de no produir-se l’adjudicació en els terminis
assenyalats per llei (158.2 LCSP), els licitadors tindran el dret a retirar la seva proposició i
a la devolució de la garantia provisional, d’existir aquesta.
f) Admissió de variants i millores: No.
12. Obertura pública del sobre número 2 “criteris automàtics”, es comunicaran oportunament en
el perfil del contractant de la FP en la plataforma de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya.

13. Despeses anuncis: No procedeix
14. Modificacions: NO
15. Cessió del contracte: D’acord amb les disposicions de l’article 214 de la LCSP.
16. Condicions especials d’execució del contracte:
o

El pagament per part del contractista de les factures dels seus
subcontractistes i/o proveïdors derivades de l’execució de les obres objecte
del present Plec s’haurà de fer en el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de
les operacions comercials. Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix al
contracte, l’empresa contractista ha de presentar la documentació que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses
subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot
cas, una vegada finalitzada l’obra.

o

El compliment de la inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal
amb un país considerat paradís fiscal.

15. Subcontractació: L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte.
L’adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt
tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure els
subcontractes, i haurà d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i
haurà de justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements
tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i haurà d’acreditar que aquest no està
incurs en prohibició de contractar.

Barcelona, 9 d’octubre de 2019.
Josep Mª Coll i Arqué
Lletrat

Contra el present anunci es pot interposar potestativament el recurs especial en matèria de contractació a
que es refereix l’article 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), davant del Tribunal Català de Contractes de Sector Públic com a òrgan competent per a la resolució
del recurs. El termini per interposar aquest recurs és de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a
aquell en que s'hagués publicat aquest anunci al Perfil de Contractant.

