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LC/EH/CF Exp. 2019/0014388

A LA CIUTAT DE BARCELONA a les 11 hores i 45 minuts del dia 2 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, pel Sr. Gerard Santafè Civit,
com a delegat de l’interventor general, per la Sra. Sílvia Carbonell Basté, DirectoraGerent del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil i per la secretària de la
Mesa la Sra. Dolores Carmona Fernández. Sense que assisteixi cap empresa a aquest
acte). Es constitueix la present Mesa per a la qualificació prèvia de la documentació i
obertura dels criteris automàtics presentada pels licitadors, en temps i forma assenyalats
al Perfil de Contractant de la Diputació de Barcelona, de la contractació relativa al
procediment obert simplificat, amb més d’un criteri d’adjudicació corresponent a
“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 disposen els articles 140, 150, 157, 159 i 326 de la Llei 9/2017, del 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
El President ordena l'obertura del sobre únic de la documentació i de la resta de criteris
automàtics de les empreses presentades i admeses, els quals ofereixen el següent
resultat:
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa LIBERTY MUTUAL
INSURANCE EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA amb NIF W0069547H, a la qual de
tota la documentació assenyalada en els Plecs de Clàusules Administratives
Particulars li manca aportar la Sol·licitud d’inscripció o diligencia del Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Classificades del Sector Público (ROLECE) o del Registre
Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI).
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 €
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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€

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 €

* 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 €.

SEGON.- Assenyalat amb el núm. 2 correspon a l’empresa HELVETIA COMPAÑIA
SUIZA SA 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 1 del PCAP.
Presenta la següent oferta:
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•

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 €.
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’ells:
Criteris avaluables de forma automàtica (100 %)
Criteri 1- Preu ofertat..............................fins a 80 punts
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La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la
màxima puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA exclòs.
S’assignarà 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 per manca de sinistre................. fins a 10 punts.
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
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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 CDMT es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu
entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els
criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article
150.3 LCSP.

La Mesa, a la vista de la documentació presentada i de conformitat amb el que
estableixen els articles 140, 141, 157, 159, 326 i la disposició addicional 12a LCSP,
resol concedir tres dies naturals a l’empresa o empreses afectades, per tal que
procedeixin a esmenar la documentació que manca d’acord amb els termes indicats.

Es comunica als assistents que el contingut del sobre que conté els criteris avaluables de
forma automàtica es trametrà al Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil, per
tal que s’elabori el corresponent informe tècnic. Així mateix, la secretària de la Mesa
comunica que la data en la què es reunirà la Mesa per realitzar la lectura de l’informe
relatiu als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica es publicarà en l’anunci
corresponent del perfil de contractant de la Diputació de Barcelona:
https://seuelectronica.diba.cat/ amb una antelació mínima de dos dies a la data de la seva
celebració.

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