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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA TECNICA
O PROFESSIONAL, I ECONÒMICA I FINANCERA, I ELS CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI D’ASSEGURANÇA PER
A LA COBERTURA DE RISCOS CIBERNÈTICS

De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes
de justificar els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els
criteris d’adjudicació i condicions especials d’execució que es tindran en consideració
en el procediment de contractació del contracte de referència.
1. CRITERIS DE SOLVÈNCIA
L’objecte de la present contractació consisteix en la provisió del servei de pòlissa
d’assegurança de riscos cibernètics que empari els danys, les despeses i les
reclamacions derivades de les pèrdues garantides.
El valor estimat del contracte ascendeix a 60.000 euros (IVA exempt),
Atenent a les consideracions anteriors, es consideren proporcionals i adequats
els següents criteris de solvència:
-

Solvència tècnica o professional:
 Acreditació de la relació de les principals pòlisses d’assegurances de
riscos cibernètics de l’asseguradora en els darrers 3 anys, amb indicació
de la prima neta, incloent imports i beneficiaris (aquest requisit de
solvència no s’exigirà a les empreses de nova creació amb antiguitat
inferior a 5 anys). La relació haurà d’incloure un mínim de tres (3)
evidències d’un import igual o superior a la prima referida a l’apartat C del
Quadre de referències.
o

S’ha considerat necessari valorar l’experiència de les empreses
asseguradores participants per imports similars a la prima referida a
l’apartat C del Quadre de referències, segons l’article 90.1.a) de la
LCSP.

-

Solvència econòmica i financera: D´acord amb allò que estableix l´article 87
de la LCSP, s´ha definit els següent criteris de solvència econòmica:


Aportació de comptes anuals del licitador del millor exercici dins dels
tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes que acrediti
un volum anual de negoci igual o superior a: 90.000 euros.
o



Aquest import representa una vegada i mitja el valor estimat del
contracte. Per tant, es respecta el límit previst a l’article 87.1.a) de la
LCSP.

Alternativament, l’aportació d’un resguard de tenir constituïda
assegurança de responsabilitat per riscos professionals per valor
mínim de: 90.000 euros.
o

Aquest mecanisme alternatiu d’acreditació de la solvència econòmica
i financera es troba previst a l’article 87.b) de la LCSP i resulta
totalment apropiat i proporcional, atesa la naturalesa de l’objecte del
contracte.

2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES A PARTIR DE JUDICIS DE
VALOR
De conformitat amb els articles 145 i 146 de la LCSP i atenent a l’objecte del
contracte de referència, no s’ha considerat convenient l’establiment de criteris
d’adjudicació avaluables a partir de judicis de valor.

3. JUSTIFICACIÓ DE FÓRMULES I CRITERIS AUTOMÀTICS:
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:

TOTAL DE PUNTS a adjudicar mitjançant els criteris d’aquest apartat
Criteris desglossats
Prima Total (Anual).
Es valorarà aplicant la següent fórmula:
Puntuació = 50 * (Prima més econòmica oferta / Prima que es
valora)

100
Punts
50

La fórmula utilitzada dona la màxima puntuació a l'oferta més
avantatjosa i la menor puntuació a l´oferta menys avantatjosa
Franquícia general
Es valorarà aplicant la següent fórmula:
Puntuació = 20 * (franquícia més econòmica oferta / Franquícia
que es valora)
La fórmula utilitzada dona la màxima puntuació a l'oferta més
avantatjosa i la menor puntuació a l´oferta menys avantatjosa
Increment dels límits previstos en el Plec de Prescripcions
tècniques. Es valorarà amb 5 punts cada 10% d´increment sobre
els totals del límits que s´indiquen en l´annex 2 del PCP.
El mètode utilitzat dona la màxima puntuació a l'oferta més
avantatjosa i la menor puntuació a l´oferta menys avantatjosa en
relació amb els límits previstos en el Plec de prescripcions tècniques.
Proposta de serveis i cobertures addicionals a les previstes al
Plec de Prescripcions Tècniques. Es valorarà amb 2,5 punts cada
servei o cobertura addicional.

20

15

15

El mètode utilitzat dona la màxima puntuació a l'oferta més
avantatjosa i la menor puntuació a l´oferta menys avantatjosa en
relació amb els serveis o cobertures addicionals ofertats.

4. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: De conformitat amb l’article 202 de
la LCSP, és necessari l’establiment, al Plec de Clàusules Particulars, d’almenys
una de les condicions especials d’execució d’entre les enumerades a
continuació:
-

Consideracions de tipus social:
 L´empresa contractista, en la elaboració i presentació del objecte del
contracte, incorporarà la perspectiva de gènere i evitarà els elements de
discriminació sexista en l´ús del llenguatge. Així mateix, s´obligarà al
compliment de les clàusules 18 i 20 del present PCP.

-

Consideracions de tipus lingüístic:
 L'empresa contractista ha de fer servir el català en les relacions amb la
UOC derivades de l'execució de l'objecte d'aquest contracte. Així mateix,
ha de fer servir almenys el català en les comunicacions de tota mena que
es derivin de l'execució de les prestacions objecte del contracte.
 En tot cas, l'adjudicatari queda subjecte en l'execució del contracte a les
obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

-

Consideracions en matèria de protecció de dades
 Al llarg de l'execució del contracte, el contractista restarà subjecte al
compliment de la normativa estatal i de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades.

Signat,

Eduard Bosch Galbany
Vicegerent de Finances i Recursos

