RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSEGURANÇA A
TOT RISC PER DANYS MATERIALS PER A LA FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA
BIOMÈDICA (IRB BARCELONA)
Núm. expedient: OBSS-0921-63
Vist que la Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), és una fundació
creada per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona (UB) i el Parc
Científic de Barcelona (PCB), que té per objectiu contribuir a la millora de la qualitat
de vida per mitjà de l’aplicació dels avenços en l’àmbit de la ciència biomèdica
bàsica i aplicada, i promoure la recerca multidisciplinària d’excel·lència en la
interfície entre la biologia i la química, així com fomentar la col·laboració entre les
entitats locals i els instituts de recerca institucionals, impulsant i coordinant la
recerca interdisciplinària en biomedicina.
Vist que en data 29 de setembre de 2021, l’òrgan de contractació de l’IRB Barcelona,
va aprovar la contractació del servei d’assegurança a tot risc per danys materials de
l’IRB Barcelona mitjançant procediment obert simplificat sumari per un pressupost
de licitació de 40.000€, (import sense IVA, impostos inclosos).
Vist que la convocatòria va fer-se pública el 29 de setembre 2021 mitjançant anunci
al perfil del contractant de l’IRB Barcelona, finalitzant el termini per a presentar les
ofertes en data 18 d’octubre de 2021.
Un cop finalitzada la data límit de presentació d’ofertes, en data 18 d’octubre de
2021, es va procedir a l’obertura de les ofertes presentades pels licitadors següents:
•

CHUBB EUROPEAN GROUP, SE SUCURSAL EN ESPAÑA (en endavant, CHUBB).

Vist l’informe de la Direcció Tècnica del contracte, l’empresa Howden Iberia SA, de
data 19 d’octubre de 2021, on es proposa l’adjudicació del servei d’assegurança a tot
risc per danys materials de l’IRB Barcelona a l’empresa CHUBB,
Vist que la Mesa de Contractació ha acceptat i fet seu l’informe tècnic de valoració
de l’oferta presentada, i l’acta de la Mesa de Contractació, de 19 d’octubre de 2021,
en la que es proposa adjudicar el contracte a CHUBB EUROPEAN GROUP, SE
SUCURSAL EN ESPAÑA.
Per tot l’anterior, el Sr. Francesc Posas Garriga, en la seva qualitat d’òrgan de
contractació de l’IRB BARCELONA
RESOL
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PRIMER.- Adjudicar la contractació del servei d’assegurança a tot risc per danys
materials de l’IRB Barcelona mitjançant procediment obert simplificat sumari a
l’empresa CHUBB, per un import màxim de contractació de 37.339,37 € ( 27.306,00 €
de prima neta, més l’import de 10.033,37 € en concepte d’impostos), d’acord amb
l’Informe de proposta d’adjudicació de data 19 d’octubre de 2021 i a l’oferta
presentada.
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa adjudicatària i a la resta
d’empreses que han participat en el present procediment de contractació.
TERCER.- ORDENAR la PUBLICACIÓ del present acord al Perfil de Contractant de la
Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 d’octubre de 2021

Francesc Posas Garriga
Director
IRB BARCELONA
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