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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DE LES ASSEGURANCES GENERALS DE L'AJUNTAMENT
DE MANRESA LOT 1: ASSEGURANÇA DE DANYS MATERIALS AL PATRIMONI
MUNICIPAL.
En data 29 de novembre de 2017, a partir de les 14 hores i 30 minuts, es reuneixen
els membres de la Mesa de contractació de l’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE
LES ASSEGURANCES GENERALS DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA LOT 1:
Assegurança de danys materials al patrimoni municipal.
. President: Josep Maria Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització.

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

. Secretària: Lourdes Castells Castany, cap de la Unitat de Contractació.
. Vocals:

Esteve Albàs Caminal, cap de Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions.
Mariona Ribera Esparbé, interventora municipal.
José Luis González Leal, secretari general.

D’acord amb la convocatòria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a
continuació:
1. Ratificació de la qualificació de la documentació inclosa en el sobre número
1 (documentació administrativa). A la vista de la diligència signada per la
secretària i el president, la Mesa acorda ratificar la qualificació del sobre número 1, i
admetre les dues proposicions següents:
Número
1
2

Licitador
MAPFRE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SAS
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA

2. Exposició de l’informe valoració de la documentació presentada per cada
oferta en el sobre número 2. Per tal de conèixer la puntuació dels sobres número 2
de les ofertes presentades, relatius al criteri avaluable segons un judici de valor, el
cap de Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions exposa el contingut de
l’informe de data 27 de novembre de 2017, el qual es reprodueix a continuació pel
que fa als aspectes significatius de cada oferta:
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“MILLORES EN LÍMITS I SUBLÍMITS DE LES COBERTURES introduïdes pel licitador sobre
el mínim exigible contingut en el Plec de prescripcions tècniques (10 punts)
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MAPFRE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SAS
inclou:
PPT
OFERTA MILLORA
Honoraris professionals.
150.000,00 €
200.000 €
33,33 %
Honoraris de pèrits.
30.000,00 €
60.000 € 100,00 %
Despeses de reposició d’arxius.

100.000,00 €

150.000 €

50,00 %

Béns temporalment desplaçats.

100.000,00 €

150.000 €

50,00 %

Pèrdua de lloguers.

60.000,00 €

Béns propietat de tercers.

200.000,00 €

250.000 €

25,00 %

Exposicions temporals.

100.000,00 €

150.000 €

50,00 %

Béns en situacions de tercers.

100.000,00 €

150.000 €

50,00 %

Danys a obres menors.

500.000 €

25,00 %

Obtenció de permisos i llicències.

400.000,00 €
120.000,00 €

150.000 €

25,00 %

Desallotjament forçós.

200.000,00 €

Espoliació i robatori.
Del contingut i continent per
situació
Desperfectes per robatori
Metàl·lic en moble tancat

400.000,00 €
50.000,00 €
5.000,00 €

S’atorga una puntuació de set (7) punts, valorant especialment l’ampliació significativa
de cobertures (amb percentatges del 50 i el 100%) en aspectes com els honoraris de
pèrits, les exposicions temporals, els béns temporalment desplaçats o en situacions de
tercers.


LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA
incrementa tots els sublímits indicats en el plec en un 20%, mantenint el límit
d’indemnització per continent i contingut.
PPT
Honoraris professionals.
Honoraris de pèrits.

OFERTA

MILLORA

150.000,00 €

180.000 € 20,00 %

30.000,00 €

36.000 € 20,00 %

Despeses de reposició d’arxius.

100.000,00 €

120.000 € 20,00 %

Béns temporalment desplaçats.

100.000,00 €

120.000 € 20,00 %

60.000,00 €

72.000 € 20,00 %

Béns propietat de tercers.

200.000,00 €

240.000 € 20,00 %

Exposicions temporals.

100.000,00 €

120.000 € 20,00 %

Béns en situacions de tercers.

100.000,00 €

120.000 € 20,00 %

Danys a obres menors.

400.000,00 €
120.000,00 €

480.000 € 20,00 %

Obtenció de permisos i llicències.
Desallotjament forçós.

200.000,00 €

240.000 € 20,00 %

Pèrdua de lloguers.

144.000 € 20,00 %
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Espoliació i robatori.
Del contingut i continent per
situació
Desperfectes per robatori
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Metàl·lic en moble tancat

400.000,00 €

480.000 € 20,00 %

50.000,00 €

60.000 € 20,00 %

5.000,00 €

6.000 € 20,00 %

S’atorga una puntuació de sis (6) punts, valorant la uniformitat d’un increment moderat,
però lineal, de tots els capitals.
PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS, AL VENCIMENT DEL CONTRACTE.
Es valorarà, amb un màxim de 8 punts, les propostes que ofereixin una millor bonificació
pel que fa al retorn per no sinistralitat de la pòlissa, establint uns criteris de bonus-malus
sobre el conjunt del béns municipals.
L’oferta caldrà que detalli acuradament el sistema de bonificació proposat, els paràmetres
a valorar i el seu escenari temporal. (8 punts)


MAPFRE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SAS
inclou:
- La devolució del 10% de la diferència entre el 60% de la prima neta menys
l’import de les indemnitzacions + valoració assignada als sinistres pendents.
Es puntua aquest criteri amb un total de quatre (4) punts, en la mesura que si bé el
percentatge de participació es manté invariable en un 10%, la reducció de la base fins a
un 60% de la diferència entre prima neta i despeses, penalitza clarament l’assegurat,
especialment en aquells supòsits d’escassa o baixa sinistralitat (com la registrada en les
dues últimes anualitats).



LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA proposa:
-

La devolució del 5% de la prima neta (sense impostos), en el cas que la
sinistralitat (pagaments + reserves sobre la prima neta acumulada) sigui superior
al 50% i inferior o igual al 65%.

-

La devolució del 10% de la prima neta (sense impostos), en el cas que la
sinistralitat (pagaments + reserves sobre la prima neta acumulada) sigui inferior al
50%.

Es puntua aquest criteri amb un total de sis (6) punts, en la mesura que tot i establir-se
dues franges de sinistralitat, això és:
inferior al 50%.
entre el 50% i el 65%
El càlcul de la participació sobre l’import de prima neta (impostos exclosos), sense ulterior
deduccions, beneficia els interessos municipals.
AMPLIACIÓ O INCLUSIÓ DE RISCOS.
Es valorarà la incorporació de noves cobertures, segons els paràmetres continguts en el
Plec de prescripcions tècniques (6 punts)


MAPFRE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SAS
inclou:
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-
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-

Es valora, amb caràcter de mínims les cobertures d’incendi llamp i explosió en zones
enjardinades i en vehicles, així com el seu robatori, en la mesura que es tracta d’una
tipologia de bé expressament enumerada en el PPT i un risc assegurat, amb global, i
genèricament.
S’estima la vigilància del risc assegurat i la serralleria urgent, com a una millora de
caràcter menor.
En aquest punt no s’atorga puntuació al pla de gestió en la mesura que no es tracta d’una
cobertura addicional a la pòlissa si no del seu propi funcionament.
La puntuació és de tres (3) punts.


Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

Cobertura d’incendi, llamp i explosió i robatori total de vehicles municipals
dipositats en instal·lacions municipals.
Cobertura d’incendi, llamp i explosió per zones enjardinades, arbres i arbusts.
Vigilància del risc assegurat
Serralleria urgent
Cobertura per fallada de les instal·lacions d’extinció d’incendis
Assistència sanitària per robatori.
Pla de Gestió de contracte i pla de gestió de sinistres

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA proposa
la inclusió de les següents cobertures:
- Vigilància i seguretat (límit de 3.000€/sinistre)
- Robatori i espoliació en metàl·lic en caixa forta (límit de 7.000€/sinistre)
- Transport de fondos (límit de 1.000€/sinistre)
- Deteriorament de bens refrigerats (límit de 1.000€/sinistre)
- Vessament d’existències (límit de 1.000€/sinistre)
- Vessament de material fos (límit de 1.000€/sinistre)
- Compensació de capitals
Les propostes ofertades tenen escassa o nul·la incidència pel que fa a la gestió dels béns
de l’Ajuntament de Manresa, que a nivell de Tresoreria treballa en la minimització del
pagament en efectiu a la caixa de la corporació i la generalització del pagament per
transferència o caixer. No acostuma a disposar de béns refrigerats ni d’existències a les
seves instal·lacions.
D’altra banda, la proposta es limita a enumerar les cobertures tal i com han estat
transcrites, però sense cap detall que descrigui el seu abast.
La puntuació és de dos (2) punts.

AMPLIACIÓ DE L’ÀMBIT DE COBERTURA TEMPORAL DE LA PÒLISSA.
Es valorarà l’ampliació del termini de reclamació, un cop finalitzada la vigència de la
pòlissa, més enllà del previst en el Plec de prescripcions tècniques (1 punt)



MAPFRE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SAS
amplia l’àmbit temporal de la pòlissa cobrint els sinistres ocorreguts durant la vigència del
contracte, i la reclamació del qual es notifiqui de forma fefaent a l’assegurat o a
l’assegurador durant la seva vigència o fins un màxim de 30 MESOS després de l’extinció
de la mateixa, el que suposa un increment de sis (6) mesos respecte al termini previst en
el plec de prescripcions tècniques.
La millora proposada es valora amb un total d’un (1) punt.
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LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA no
amplia l’àmbit de cobertura. No rep puntuació en aquest criteri.“
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D’acord amb els criteris descrits i d’acord amb les valoracions del contingut de cada
cas, la valoració de cadascuna de les ofertes es la següent:
Licitador

Punts

MAPFRE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SAS
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA

15
14

3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a cada oferta en relació amb el
sobre número 2. La Mesa acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a cada oferta
en relació amb el criteri ponderable en funció d’un judici de valor, d’acord amb
l’informe del cap de Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions, de 27 de novembre
de 2017, reproduït en el punt anterior.
4. Exposició de la puntuació obtinguda per cada licitador en relació amb el
sobre número 2. Tenint en compte que no concorre públic a la sessió de la Mesa de
contractació, es donarà publicitat a la puntuació obtinguda per les proposicions en
relació amb el criteri avaluable segons un judici de valor, amb la publicació de la
present acta al Perfil del contractant.
5. Obertura del sobre número 3 de les proposicions presentades mitjançant la
plataforma Vortal. A continuació, mitjançant la plataforma Vortal, es porta a terme
l’obertura dels sobres número 3 de les dues proposicions rebudes.
El contingut de les proposicions econòmiques i tècniques formulades per les entitats
mercantils licitadores és el següent:
Empresa

Import

Franquícia

1

MAPFRE ESPAÑA

69.207,15 €

200,00 €

2

LIBERTY MUTUAL
INSURANCE EUROPE

64.599,41 €

100,00 €

6. Aprovació, si escau, de la valoració de cada oferta en relació amb el sobre
número 3, de la puntuació final i de la proposta d’adjudicació del contracte,
condicionada a la inexistència de possibles valors anormals o
desproporcionats o altres elements que requereixin d’un estudi del contingut o
d’aclariments de les empreses licitadores. Tenint en compte que en el moment
d’obertura dels sobres 3 no es detecten possibles valors anormals o
desproporcionats o altres qüestions que requereixin d’un estudi del contingut o
d’aclariments de les empreses licitadores, la Mesa aprova la puntuació obtinguda
que es detalla a continuació:
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Empresa

Puntuació
Import

Puntuació
Franquícia

1

MAPFRE ESPAÑA

37,13

15,00

2

LIBERTY MUTUAL
INSURANCE EUROPE

50,00

20,00

Així doncs, la classificació final de les dues ofertes rebudes és la següent:
Empresa
1
2

MAPFRE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS
Y REASEGUROS SAS
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED
SUCURSAL EN ESPAÑA

SOBRE 2

SOBRE 3

TOTAL

15,00

52,13

67,13

14,00

70,00

84,00

Per tant, un cop aprovades les puntuacions finals obtingudes pels licitadors que han
participat en el procediment que es detallen en el quadre anterior, la Mesa de
contractació proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte
d’ASSEGURANCES GENERALS DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA LOT 1:
Assegurança de danys materials al patrimoni municipal, a favor de la proposició
presentada per l’entitat mercantil LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE
LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA amb CIF W0069547H, per un import de
64.599,41 euros, impostos inclosos.
La Mesa puntualitza que tots els acords adoptats en aquest punt sisè quedaran
condicionats a la comprovació posterior de la coincidència dels imports i terminis que
s’han indicat. En cas que hi ha hagués alguna divergència que modifiqués de
manera substancial la valoració dels sobres 3 o la proposta d’adjudicació, la Mesa es
tornaria a convocar a efectes de la seva valoració.
El president dóna per finalitzat l’acte, a les 14 hores i 45 minuts de la data indicada a
l’encapçalament, i per a que consti s’estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a
secretària, certifico.
La secretària de la Mesa
Lourdes Castells Castany

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C
LOURDES CASTELLS
CASTANY
Data :2017.12.01
18:57:41 CET
Raó:Signatura
Lloc : Manresa

Vist i plau
El president de la Mesa
Josep Maria Sala Rovira

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C JOSEP
MARIA SALA ROVIRA
Data :2017.12.11
13:23:37 CET
Raó:Signatura
Lloc : Manresa
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