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POS-SR-IDI-2019-007
SERVEI
OBERT SIMPLIFICAT

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Atès que per resolució de data 12 de setembre de 2019 es va aprovar l’expedient per a la contractació
d’una pòlissa de responsabilitat de danys materials a tot risc de pèrdues i danys materials del
patrimoni de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge.
D’acord amb el que disposa la Llei 9/2017,de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la
que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP) i el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que regula la contractació esmentada;
Atès que s’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte
mitjançant procediment obert simplificat i tràmit ordinari.
Vistes les ofertes presentades, l’informe de valoració de les ofertes de data 4 d’octubre de 2019 que
ha elaborat la Direcció de Recursos Econòmics;
Vist que l’adjudicació del contracte queda motivada en l’esmentat informe, que es procedeix a publicar
en el Perfil del Contractant de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge;
Vista la proposta d’adjudicació de la mesa de contractació, el requeriment efectuat a l’empresa millor
classificada per a presentar la documentació necessària per a resultar adjudicatària;
Vist que l’empresa ha presentat en temps i forma la documentació requerida i que acredita el
compliment de les obligacions establertes a la clàusula vint-i-dosena del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.

RESOLC:
Primer: Acceptar i incorporar en la present resolució l’informe de valoració de data 4 d’octubre de
2019 en el que es motiva l’adjudicació del contracte.
Segon: Adjudicar el contracte administratiu de la contractació d’una pòlissa de responsabilitat de
danys materials a tot risc de pèrdues i danys materials del patrimoni de l’Institut de Diagnòstic per
la Imatge, a l’empresa Zurich Insurance, PLC, Sucursal en España amb NIF. W0072130H, per un import
total de 37.569,85 euros sense IVA.
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