INFORME JURÍDIC RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
CONTRACTE: SERVEI D’ASSEGURANÇA A TOT RISC PER DANYS MATERIALS PER A LA
FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA (IRB BARCELONA)
Exp. Núm. OBSS-0921-63
Valor estimat del contracte: 40.000,00.-€
En relació a l’aprovació de l’expedient de contractació i del Plec de clàusules
administratives particulars que ha de regular el contracte de referència, s’emet
INFORME JURIDIC previ a l’aprovació de l’expedient de contractació, en base als
següents:
ANTECEDENTS
I. En data 21 de setembre de 2021, l’òrgan de contractació de l’IRB Barcelona va
emetre un informe en el que es justifica el compliment dels aspectes establerts 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), en relació amb el contracte de servei d’assegurança
a tot risc per danys materials per a l’IRB Barcelona.
D’acord amb els anteriors antecedents, i en relació a la tramitació del procediment
per a la contractació objecte d’aquest informe, s’estableixen les següents:

CONSIDERACIONS
Primera.- Legislació.
Aquesta entitat és, als efectes de l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), un poder adjudicador que no té la
consideració d’Administració Pública. Aquesta condició subjectiva determina el règim
d’aplicació a l’entitat de l’esmentada norma, de conformitat amb el Llibre Tercer de
la mateixa Llei.
El contracte, atenent a la naturalesa jurídica d’aquesta Entitat, es qualifica de
contracte privat, regint-se en quant a la preparació i adjudicació per les disposicions
aplicables de la LCSP i en quant al seus efectes i extinció per les normes de dret privat
i aquelles normes a les que es refereix el paràgraf primer de l’article 319 en matèria
mediambiental, social o laboral (articles 201 de la LCSP); de condiciones especials
d’execució (article 202 de la LCSP); de modificació del contracte (articles 203 a 205
de la LCSP); de cessió i subcontractació (articles 214 a 217 de la LCSP); de
racionalització tècnica de la contractació (articles 218 a 228 de la LCSP); de les
condicions de pagament establertes als apartats 4rt. de l’article 198, 4rt. de l’article
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210 i 1er. de l’article 243, així com per la causa de resolució del contracte referida a
la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte conforme als articles 204 i 205 de la LCSP.
Segona.- Tipificació.
Atès el contingut de les prestacions objecte de licitació, s’ha de qualificar el contracte
com de serveis de conformitat amb allò establert a l’art. 17 de la Llei de Contractes
del Sector Públic.
Tercera.- Tramitació.
L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària, de conformitat amb
la LCSP. El contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert simplificat sumari
previst a l’article 159.6 de la LCSP.
L’expedient incorpora l’informe i memòria justificativa de la necessitat i idoneïtat del
contracte, així com la resta d’informes necessaris i preceptius establerts a la LCSP.
Quarta.- Plec de clàusules Administratives Particulars i de prescripcions tècniques.
Pel que fa al contingut del Plec de Clàusules Administraves Particulars (PCAP) i, en el
seu cas, de Prescripcions Tècniques que han de regir el procediment de contractació
de referència, el mateix compleix els principis bàsics de la contractació pública
exigibles als poders adjudicadors, reflectint-se, concretament, una aplicació acurada
i extensa dels principis de llibertat d’accés a la licitació, publicitat, transparència, no
discriminació i igualtat de tracte.
Els terminis de concurrència no són inferiors als terminis mínims establerts a l’art.
159.6 de la LCSP.
Cinquena.- Termini i pròrroga.
El PCAP regula el termini de vigència del contracte, tot establint que aquest serà
objecte de pròrroga.
La durada del contracte s’ha establert atenent a la naturalesa de les prestacions, les
característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre periòdicament a
concurrència la realització de les mateixes.
La durada del contracte, incloses en el seu cas les pròrrogues, no supera els terminis
establerts a l’article 29 de la LCSP.
Sisena.- Criteris de solvència.
De conformitat amb l’article 159.6 lletra b) de la LCSP, s’eximeix als licitadors
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
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Setena.- Criteris d’adjudicació.
L’expedient incorpora l’informe que recull els criteris de valoració de les ofertes
d’acord amb allò exigit a la LCSP i, en el seu cas, la seva justificació.
Els criteris d’adjudicació recollits al PCAP són els següents:
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
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
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•

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
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).

Vuitena.- Òrgan de contractació.
L’òrgan de contractació del present contracte, per raó de la quantia del mateix, és el
Sr. Francesc Posas i Garriga, d’acord amb el que s’estableix a l’escriptura
d’apoderament atorgada davant el notari de Barcelona Sr. Pedro Ángel Casado Martín
en data 18 de maig de 2018 amb el número 1062 de protocol.
Per tot l’esmentat, qui subscriu,
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INFORMA favorablement del contingut i prescripcions del Plec de Clàusules
Administratives Particulars, relatiu a la contractació del servei d’assegurança a tot risc
per danys materials per a l’IRB Barcelona, atès que les mateixes estan conformes amb
la legislació de contractes.

Barcelona, a 28 de setembre de 2021

Bibiana Cervelló
Head of Legal Services
IRB Barcelona
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