INFORME SOBRE L’INICI DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSEGURANÇA A TOT
RISC PER DANYS MATERIALS PER A LA FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA
(IRB BARCELONA)
Expedient: OBSS-0921-63
De conformitat amb el previst als articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe
té per finalitat donar compliment a allò establert als esmentats articles i s’emet, per
tant, per tal de justificar els aspectes que s’estableixen a continuació en relació amb
el procediment de referència i d’iniciar la seva contractació:
I) Objecte del contracte: El present procediment té per finalitat la contractació d’una
pòlissa d’assegurança de tot risc per danys materials per a l’IRB Barcelona.
II) Naturalesa i extensió de les necessitats a satisfer: Les necessitats a satisfer
mitjançant el present contracte consisteixen en la cobertura a tot risc per danys
materials mitjançant una pòlissa, d’acord amb la descripció de les necessitats que es
troben justificades a l’expedient.
III) Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte: Mitjançant el present contracte
es satisfaran, de forma directa, clara i proporcional, les necessitats que s’especifiquen
en el punt primer i segon del present informe.
IV) Insuficiència de mitjans propis de l’entitat per a realitzar la prestació objecte
del contracte: L’IRB no disposa dels mitjans tècnics ni humans per fer front a la
contractació dels serveis, motiu pel qual inicia la present contractació.
V) Pressupost base de licitació: S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim
de despesa que, en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació,
inclòs l’Impost del Valor Afegit.
Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent
de tenir en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses
calculats per a la seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació:
-

Costos directes:
Costos indirectes:
o Despeses generals d’estructura (11%):
o Benefici industrial (6%):
IVA:

33.200,00.-€
4.400,00.-€
2.400,00.-€
no aplica

Total pressupost base de licitació: 40.000,00.-€ (sense IVA)
VI) Valor estimat del contracte: S’entén per valor estimat l’import total del
contracte, incloses les modificacions i les possibles pròrrogues, sense incloure l’Impost
del Valor Afegit.
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El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb
l’article 101 de la LCSP, el següent:
Desglossament del valor estimat del contracte:
- Pressupost de licitació (sense IVA):
40.000,00.-€
- Possibles pròrrogues:
No es preveuen
- Possibles modificacions:
No es preveuen
Total valor estimat del contracte:

40.000,00.-€

VII) Durada del contracte:
Durada inicial: 1 any
No es preveu la possibilitat de pròrroga.
VIII) Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del contracte: El
present contracte s’adjudicarà mitjançant el procediment obert simplificat sumari, de
conformitat amb el que s’estableix al article 159.6 de la LCSP, essent necessària la
preparació dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que regeixin la corresponent licitació.
IX) Justificació de la no divisió en lots: Es tracta d’una única pòlissa per a cobrir els
danys materials, no sent possible tenir-ne diverses per als diferents tipus de danys ni
amb cobertures i condicions diverses, fet que es produiria en cas de dividir el contracte
en lots i contractar diverses pòlisses, a més d’augmentar-ne significativament els
costos.
X) Criteris de solvència: De conformitat amb l’article 159.6 lletra b) de la LCSP,
s’eximeix als licitadors d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional.
X) Criteris d’adjudicació:
De conformitat amb l’article 159.6 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte, es
proposen els següents criteris d’adjudicació:
1.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE MANERA AUTOMÀTICA (fins a 100
punts)
1.1.

Proposta econòmica...........................................fins a 70 punts
Els licitadors hauran de presentar les seves ofertes sobre l’import màxim
de licitació (quantitat total), essent la puntuació màxima a obtenir 70
punts d’acord amb la següent fórmula:
Vp x Pm / Pe = Valoració preu
Vp= puntuació màxima preu (70), Pm = Millor Oferta/ preu menor, Pe =
preu empresa que es valora

1.2.

Riscos i garanties addicionals que suposa la contractació de les
cobertures opcionals..........................................fins a 20 punts

2

Es valorarà oferir els riscos i garanties addicionals que suposa la
contractació de les cobertures opcionals, tenint en compte el caràcter
de requisits mínims (límits de la indemnització) que tenen els establerts
en el plec de prescripcions tècniques.
Els “Riscos i garanties opcionals” i “límits d’indemnització” sobre els
quals es pot presentar oferta i la seva puntuació màxima són els
següents:





Increment d’existències en càmeres frigorífiques................5
punts
Inclusió de mort per malaltia d’animals de laboratori...........5
punts
Increment del límit a primer risc d’avaria de maquinària.......5
punts
Increment dels límits primer risc de danys elèctrics ocasionats
en aparells electrònics, aparells elèctrics inclosos els
transformadors........................................................5
punts

Cada punt inclòs en els “Riscos i garanties opcionals” i “límits
d’indemnització” anteriors es valorarà com segueix:
S'atorgarà la màxima puntuació (5 punts) a aquell licitador que presenti
el major increment sobre el “Risc i garantia opcional” i “límit
d’indemnització” que es valori i a la resta se'ls atorgarà la puntuació
que resulti d’aplicar la següent fórmula:
Punts obtinguts = 5*Increment / IncrementMàx


On
o
o

1.3

Increment és l’increment del sublímit addicional sobre
l’increment requerit i
IncrementMàx és l’increment màxim que ha ofert el
licitador que ha presentat el major increment del
sublímit.

Reduccions de franquícies....................................fins a 10 punts
Es valorarà la reducció dels valors de les franquícies considerades
màximes segons la clàusula 9 del PPT com segueix:



Franquícia general - Fins a cinc (5) punts :
Import de Franquícia ofert
Igual o inferior a 300 €
Entre 301 i 500 €
Entre 501 i 700 €
Entre 701 i 900 €
Igual a 900 €



Punts
5 punts
4 punts
3 punts
2 punts
0 punts

Franquícia de vidres - Fins a (2) punts
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Import de Franquícia ofert
Sense aplicació de franquícia
Inferior a 50 €
Igual a 50 €



Punts
2 punts
1 punt
0 punts

Franquícia per averia maquinaria - Fins a 3 punts
Import de Franquícia ofert
Inferior a 2.000 €
Entre 2.500 i 2.000 €
Entre 2.999 € i 2.501 €
Igual a 3.000 €

Punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts

En cas de no oferir-se millora no s’obtindrà cap puntuació (0 punts).
XI)

Condicions especials d’execució:
Les condicions especials d’execució són les establertes al plec tècnic i al
plec de clàusules administratives particulars que regeixen la present
contractació.

Per tot l’exposat anteriorment, s’acorda iniciar la contractació del servei
d’assegurança a tot risc per danys materials per a l’IRB Barcelona per un pressupost
de licitació de 40.000,00.-€ (sense IVA que no aplica) i d’acord amb els plecs de
prescripcions tècniques que es proposen.

Barcelona, a 21 de setembre de 2021
Francesc Posas i Garriga
Director
IRB BARCELONA
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