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LC/EH/CF Exp. 2019/0014388

A LA CIUTAT DE BARCELONA, a les 12 hores i 35 minuts del dia 16 d’octubre de
2019 es constitueix convocats en legal forma els seus membres, la Mesa de
Contractació de Serveis Interns i Sector Públic, que resta presidida pel Sr. Carles
Barnés Garcia, cap del Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona i pels
vocals: per la Sra. Isidra Guardiola Salinas, com a delegada de la secretària general, per
la Sra. Marta Gómez Acín, com a delegada de l’interventor general, per la Francisca
Martínez Martin, secretària de Direcció del Consorci del Centre de Documentació i Museu
Tèxtil i per la secretària de la Mesa Sra. M. Dolores Carmona Fernández, sense que
assisteixi cap empresa a aquest acte. Es constitueix la present Mesa, amb l’objecte de
procedir a la lectura de l’informe d’adjudicació i proposta d’adjudicació, mitjançant
procediment obert simplificat, amb més d’un criteri d’adjudicació corresponent a la
“l’Assegurança tot risc per danys materials per la cobertura de les col·leccions
de patrimoni històric artístic del consorci del Centre de Documentació i Museu
Tèxtil de Terrassa i de les exposicions que s’hi realitzin”,”, tot això de conformitat
amb allò que disposa en els articles del 145-148, 150, 151, 157, 159 i 326 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
S’aporta a la Mesa de Contractació de Serveis Interns i Sector Públic l’informe tècnic
emès pel Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil, la part del qual interessa
diu el
(...)
Informe d’adjudicació del procediment obert simplificat amb diversos criteris
d’adjudicació de la contractació del “Servei de contracte privat d’una assegurança
tot risc per danys materials per la cobertura de les col·leccions del patrimoni
històric artístic del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de
Terrassa i les exposicions que s’hi realitzin”, aprovat per decret de Direcciógerència de data 26 de juliol de 2019, per un pressupost base de licitació de 23.000€,
IVA exempt.
En data 02 d’octubre de 2019 va tenir lloc l’obertura del sobre únic, corresponent a la
documentació administrativa i criteris automàtics de les empreses presentades, amb el
següent resultat:
1. LYBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA amb
NIF W0069547H, la qual de tota la documentació assenyalada en els Plecs de
Clàusules Administratives Particulars li manca aportar la sol·licitud correcta
d’inscripció o diligència del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o del Registre Electronic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI).
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Presenta la següent oferta:
•

Proposició econòmica:
(Clàusula 1.11 – Criteri 1)
PREU BASE DE LICITACIÓ
(IVA exempt)
23.000 €

•

OFERTA DEL LICITADOR
(IVA exempt)
17.344,78 €

Proposició tècnica de criteris automàtics
(Clàusula 1.11 – Criteri 2)
-

Bonificació anual per manca de sinistre

Sense previsió de bonificació

OFERTA DEL LICITADOR

0€

Es concedirà a l’Assegurat a la finalització
del període anual de cobertura, un extorno
sobre la prima en pòlissa equivalent a:
15% en cas de absència total de sinistres.
10% en caso de que los sinistres no
superen el 25% de la prima neta pagada
anualment.
5% en caso de que los sinistres no superen
el 50% de la prima neta pagada
anualment.
Dita bonificació no serà reemborsada a
l’Assegurat, si la pòlissa no fos renovada,
segons condicions del PPT.

(Clàusula 1.11 – Criteri 3)
-

Ampliació de la quantitat de la cobertura (Prescripció Segona del PPT) per
peces exteriors, en custòdia i pendents d’inventari.
MÍNIM Prescripció 2
PPT
100.000 €

OFERTA LICITADOR
1.000.000,00 €*

TOTAL
Mínim + Oferta
1.000.000,00 €
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* La Mesa acorda descomptar de l’oferta del licitador el mínim establert a la Prescripció 2
PPT, de 100.000 €, i acceptar l’oferta de 900.000,00 €.

2. HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y
REASEGUROS amb NIF A41003864, la qual presenta tota la documentació
assenyalada en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars d’acord amb
el model de l’Annex I i II del PCAP.
•

Proposició econòmica:
(Clàusula 1.11 – Criteri 1)
PREU BASE DE LICITACIÓ
(IVA exempt)
23.000 €

•

OFERTA DEL LICITADOR
(IVA exempt)
17.344,78€ (8.672,39 per
anualitat), impostos inclosos

Proposició tècnica de criteris automàtics
(Clàusula 1.11 – Criteri 2)
-

•

Bonificació anual per manca de sinistre
Sense previsió de bonificació

OFERTA DEL LICITADOR

0€

673,32 € (10% de la prima
anual sense impostos)

(Clàusula 1.11 – Criteri 3)
-

Ampliació de la quantitat de la cobertura (Prescripció Segona del PPT) per
peces exteriors, en custòdia i pendents d’inventari.
MÍNIM Prescripció 2
PPT
100.000 €

OFERTA LICITADOR
250.000 €*

TOTAL
Mínim + Oferta
250.000 €

* La Mesa acorda descomptar de l’oferta del licitador el mínim establert a la Prescripció 2
PPT, de 100.000 €, i acceptar l’oferta de 150.000,00 €.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): d5b8cc2aedf607c5ba08 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 3

Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i
Serveis Interns
Servei de Contractació
Londres, 55, 5a. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 564 · Fax 934 020 647
scon.publicitat@diba.cat ·www.diba.cat

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’aquests:
Criteris avaluables de forma automàtica (100%)
Criteri 1: Preu ofertat........................................................................... fins a 80 punts
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació IVA exclòs, i pot suposar que no
s’assigni la màxima puntuació a cap oferta.
Per determinar la puntuació a obtenir, s’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu
de licitació IVA exclòs i la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels
supòsits següents:
- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a
l’oferta més elevada.
- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en
més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.
- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes
que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es
calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest
supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova
mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels
supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en
la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a
la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article
42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més
baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
Criteri 2 - Bonificació anual per manca de sinistre................. fins a 10 punts.
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Es puntuarà en funció de la bonificació de manera proporcional, establint 10 punts a la
major bonificació, 0 punts si no se’n presenta cap, la resta de manera proporcional.

Criteri 3 - Ampliació de la quantitat de la cobertura (Prescripció Segona del PPT) per
peces exteriors, en custòdia i pendents d’inventari.................. fins a 10 punts
Es puntuarà en funció de la ampliació de la cobertura de manera proporcional , 10
punts la que més cobertura i 0 punts la que estableixi la cobertura dels PPT), la resta
de manera proporcional.
En tot cas, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil es reserva la facultat d’adjudicar
el contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més
avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a declararlo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 de la LCSP.
Es tramet el contingut del sobre que conté els criteris avaluables de forma automàtica
al Consorci per tal que elabori el present informe tècnic de proposta d’adjudicació.
El resum de la puntuació obtinguda per ordre per les empreses presentades i admeses
és el següent:
Criteri 1
EMPRESES

Oferta, IVA exempt

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE,
SUCURSAL EN ESPAÑA
HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, S.A. DE
SEGUROS Y REASEGUROS
Llindar

LIBERTY MUTUAL INSURANCE
EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA
HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, S.A.
DE SEGUROS Y REASEGUROS

Bonificació
per manca
sinistre

Punts criteri 1

17.344,78

5.655,22

49,58

17.344,78

5.655,22

49,58

13.875,82

9.124,18

80,00

Criteri 2
EMPRESES

Diferència

Criteri 3

Punts
criteri 2

Ampliació
cobertura

TOTAL
Punts PUNTS
criteri 3

Ordre

Altres
criteris

0,00

0,00 900.000,00

10,00

59,58

2

10,00

673,32

10,00 150.000,00

1,67

61,25

1

11,67
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L’empresa Liberty Mutual, al Criteri 2 relatiu a la Bonificació anual per manca de
sinistre ha realitzat la següent oferta:.
Sense previsió de bonificació
0€

OFERTA DEL LICITADOR
Es concedirà a l’Assegurat a la finalització del període anual de
cobertura, un extorno sobre la prima en pòlissa equivalent a:
15% en cas de absència total de sinistres.
10% en caso de que los sinistres no superen el 25% de la prima neta
pagada anualment.
5% en caso de que los sinistres no superen el 50% de la prima neta
pagada anualment.
Dita bonificació no serà reemborsada a l’Assegurat, si la pòlissa no
fos renovada, segons condicions del PPT. *

*La valoració consistia en un import fix, i l’empresa presenta la seva oferta en termes
de diferents percentatges en funció de diversos conceptes, sobre bases de primes
anuals que són variables, i a més, introdueix una variant de condicionament basat en
la renovació de la pòlissa la qual cosa comporta la impossibilitat de realitzar un càlcul
comparatiu entre ofertes.
Es comprova que cap de les ofertes és anormalment baixa.
Un cop realitzada la valoració, sotasignat directora-gerent del Consorci del Centre de
Documentació i Museu Tèxtil, proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació de la
contractació relativa al “Servei de contracte privat d’una assegurança tot risc per
danys materials per la cobertura de les col·leccions del patrimoni històric artístic
del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa i les
exposicions que s’hi realitzin” a l’empresa HELVETIA Compañía Suiza, Sociedad
Anónima de Seguros i Reaseguros, amb NIF A41003864, d’acord amb la seva
oferta:
•

Proposició econòmica:
(Clàusula 1.11 – Criteri 1)

PREU BASE DE LICITACIÓ
(IVA exempt)
23.000 €

OFERTA DEL LICITADOR
(IVA exempt)
17.344,78€ (8.672,39 per
anualitat), impostos inclosos
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•

Proposició tècnica de criteris automàtics
(Clàusula 1.11 – Criteri 2)
-

Bonificació anual per manca de sinistre
Sense previsió de bonificació

OFERTA DEL LICITADOR

0€

673,32 € (10% de la prima
anual sense impostos)

(Clàusula 1.11 – Criteri 3)
-

Ampliació de la quantitat de la cobertura (Prescripció Segona del PPT) per
peces exteriors, en custòdia i pendents d’inventari.
MÍNIM Prescripció 2
PPT
100.000 €

OFERTA LICITADOR
250.000 €*

TOTAL
Mínim + Oferta
250.000 €

* La Mesa acorda descomptar de l’oferta del licitador el mínim establert a la Prescripció 2
PPT, de 100.000 €, i acceptar l’oferta de 150.000,00 €.
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva a càrrec de l’aplicació
pressupostària dels pressupostos del consorci del exercicis següents:
Exercici
2020
2021

Import
8.672,39 €
8.672,39 €

Partida
33322400
33322400

Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació
adequada i suficient en els corresponents pressupostos d’acord amb l’article 174 del
text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals.
I amb data d’efectes 1 de gener de 2020
(...)
De conformitat amb el que estableixen en els articles del 145-148, 150, 151, 157, 159 i
326 de la LCSP, la Mesa considera oportú per unanimitat proposar a l’òrgan
competent l’adjudicació mitjançant procediment simplificat amb pluralitat de criteris
d’adjudicació corresponent a l’empresa HELVETIA Compañía Suiza, Sociedad
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Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A41003864, d’acord amb la seva
oferta:
•

Proposició econòmica:
(Clàusula 1.11 – Criteri 1)
OFERTA DEL LICITADOR
(IVA exempt)
17.344,78€ (8.672,39 per
anualitat), impostos inclosos

•

Proposició tècnica de criteris automàtics
(Clàusula 1.11 – Criteri 2)
-

Bonificació anual per manca de sinistre
Sense previsió de bonificació

OFERTA DEL LICITADOR

0€

673,32 € (10% de la prima
anual sense impostos)

(Clàusula 1.11 – Criteri 3)
-

Ampliació de la quantitat de la cobertura (Prescripció Segona del PPT) per
peces exteriors, en custòdia i pendents d’inventari.
MÍNIM Prescripció 2
PPT
100.000 €

OFERTA LICITADOR
250.000 €*

TOTAL
Mínim + Oferta
250.000 €

* La Mesa acorda descomptar de l’oferta del licitador el mínim establert a la Prescripció 2
PPT, de 100.000 €, i acceptar l’oferta de 150.000,00 €.
Resta en segon i últim lloc l’empresa LYBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE,
SUCURSAL EN ESPAÑA.

Essent les 12 hores i 40 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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