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INFORME VALORACIÓ OFERTES
En data 19 de novembre de 2021, a les 11.30 hores, mitjançant la plataforma de contractació
pública, reunida la Unitat Tècnica del responsable del contracte, s’ha procedit a l’obertura de les
ofertes per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat sumari el contracte de
l’assegurança col·lectiva d’accidents de l’Ajuntament d’Amposta
S’han presentat sis ofertes amb els imports següents:
1. Markel Insurance SE, preu total: 6.064,97 €/any inclòs la totalitat dels tributs que són
d’aplicació al contracte.
2. Caser Seguros SA preu total: 6.834,83 €/any inclòs la totalitat dels tributs que són
d’aplicació al contracte.
3. AXA Seguros Generales SA preu total: 8.073,16 €/any inclòs la totalitat dels tributs que són
d’aplicació al contracte.
4. Surne Mútua de Seg. Re preu total: 9.684,25 €€ €/any inclòs la totalitat dels tributs que són
d’aplicació al contracte.
5. Fiatc Mútua de Seg. Re preu total: 9.686,82 €/any inclòs la totalitat dels tributs que són
d’aplicació al contracte.
6. Cinta Morales Burjalés preu total: 11.939,23 €/any inclòs la totalitat dels tributs que són
d’aplicació al contracte.
D’acord amb la clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars, de conformitat amb
el que determina l’article 146.1 de la LCSP s’emprarà per valorar les ofertes presentades l’únic
criteri, el de l’oferta més econòmica.
El pressupost de licitació del contracte és de 10.000,00 €/any. Dita quantitat inclou la totalitat dels
impostos d’aplicació.
L’oferta presentada per Cinta Morales Burjalés, supera el preu màxim de licitació del contracte
per la qual cosa no es pot acceptar i es proposa la seva exclusió.
La resta de les ofertes s’accepten.
De conformitat amb el que disposa l'article 85.4 del RGLCAP, es consideraran, en principi,
desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin en els supòsits següents:
Quan hi concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. Això no obstant, si entre elles hi
ha ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es procedirà
al càlcul d'una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot
cas, si el nombre de les ofertes restants és inferior a tres, la nova mitjana es calcula sobre les tres
ofertes de menor quantia.
Anàlisi sobre valors anormals o desproporcionats de les proposicions presentades.
1. Dades de l'expedient
Pressupost base de licitació
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10.000,00 €
2. Dades de les ofertes presentades.
Nombre de licitadors: 5
Licitadors
Ofertes presentades
Baixa sobre PBL
Computa
Markel Insurance SE
6.064,97 €
39.35%Computa
Caser Seguros SA
6.834,83 €
31.65%Computa
AXA Seguros Generales
SA
8.073,16 €
19.27%Computa
Surne Mútua de Seg. Re
9.684,25 €
3.16%Computa
Fiatc Mútua de Seg. Re
9.686,82 €
3.13%No computa
3. Valors que determinen la presumpció dofertes anormals o desproporcionades.
Mitjanes respecte de la totalitat d'ofertes:
Mitjana
8068.81
Mitjana més 10%
8875.69
Mitjana menys 10%
7261.93
Mitjana ajustada respecte de les ofertes que computen:
Mitjana
6990,99
Mitjana menys 10%
6291.89
* Aplicant mitjana de totes les ofertes no excloses més baixes
4. Conclusió.
A la licitació han estat presentades 5 ofertes, resultant d'aplicació per a l'anàlisi dels valors
anormals o desproporcionats el que disposa l'article 85.4 del RGLCAP, conforme al qual, en
principi, tindrien aquest caràcter “Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors
en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades, però si entre
elles hi ha ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es
procedirà al càlcul d'una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit
indicat.En tot cas, si el nombre de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es
calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia."
Analitzades les ofertes sota els paràmetres del referit article cal concloure que,
L'oferta de l'entitat Markel Insurance SE que puja a 6064.97 € i suposa una baixa del 39.35%
sobre el PBL, presenta possibles valors anormals o desproporcionats (procedeix iniciar el
procediment contradictori previst a l'article 149 de la Llei 9/2017 )
L'oferta de l'entitat Caser Seguros SA que puja a 6834.83 € i suposa una baixa del 31.65% sobre el
PBL, presenta valors normals
L'oferta de l'entitat AXA Seguros Generales SA que puja a 8073.16 € i suposa una baixa del
19.27% sobre el PBL, presenta valors normals
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L'oferta de l'entitat "Surne Mútua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija que puja a 9.684,25 € i
suposa una baixa del 3,16% sobre el PBL, presenta valors normals
L'oferta de l'entitat Fiatc Mútua de Seguros y Reaseguros que puja a 9.686,82 € i suposa una
baixa del 3,13% sobre el PBL, presenta valors normals
Atenent que l’oferta presentada per l’entitat Markel Insurance SE, és la més econòmica però
presenta possibles valors anormals o desproporcionats, procedeix iniciar el procediment
contradictori previst a l'article 149 de la Llei 9/2017 .
Per tot l’indicat s’ha de requerir a l’entitat Markel Insurance SE per tal que en el termini màxim de
5 dies hàbils a comptar a partir de la recepció del requeriment, aporti la informació i els
documents necessaris per tal que justifiqui i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell
dels preus o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit
l’anormalitat de l’oferta.
Transcorregut aquest termini, si l’òrgan de contractació no rep la informació i la documentació
justificativa sol·licitada, es considerarà que al proposició no podrà ser complerta, quedant
l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si l’òrgan de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de
termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició,
degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en
hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així
mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la
normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis
col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.
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