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Número de Referència: DX5Z7CDRADVC

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 3: ASSEGURANÇA DE LA FLOTA DE VEHICLES.
En data 29 de novembre de 2017, a 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 3:
Assegurança de la flota de vehicles.
. President: Josep Maria Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització.
. 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 l’única proposició presentada:
Número
1

Licitador
MAPFRE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SAS

2. Exposició de l’informe valoració de la documentació presentada per cada
oferta en el sobre número 2. Per tal de conèixer la puntuació del sobre número 2
de l’única oferta presentada, relatiu 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 l’oferta:
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“MILLORA PEL QUE FA A L’AMPLIACIÓ O LA INCLUSIÓ D’ALTRES COBERTURES (20
punts)
MAPFRE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SAS inclou:
GRUP 1 - Turismes, Furgons, Furgonetes:
- Incendi del vehicle (danys produïts al vehicle per incendi o explosió).
- Robatori
- Assegurança del Conductor amb capitals de 30.000 euros.
- Responsabilitat civil del danys produïts per remolc o caravana.
- Lliure elecció de Taller.
- Centres de Peritatge i pagament ràpid.
- Línia Mapfre Autos, d’atenció telefònica.
- Comissió de Defensa de l’Assegurat.
GRUP 2 - Motocicletes i Ciclomotors:
- Assegurança del Conductor amb capitals de 30.000 euros.
- Lliure elecció de Taller.
- Centres de Peritatge i pagament ràpid.
- Línia Mapfre Autos, d’atenció telefònica.
- Comissió de Defensa de l’Assegurat.
GRUP 3 - Camions i Vehicles Històrics:
- Assegurança del Conductor amb capitals de 30.000 euros
- Responsabilitat civil del danys produïts per remolc o caravana.
- Lliure elecció de Taller.
- Centres de Peritatge i pagament ràpid.
- Línia Mapfre Autos, d’atenció telefònica.
- Comissió de Defensa de l’Assegurat.
GRUP 4 - Vehicles industrials:
- Assegurança del Conductor amb capitals de 30.000 euros
- Lliure elecció de Taller.
- Centres de Peritatge i pagament ràpid.
- Línia Mapfre Autos, d’atenció telefònica.
- Comissió de Defensa de l’Assegurat.
S’atorga la puntuació màxima de vint (20) punts, atès que les millores s’entenen adequades,
si bé, en la mesura que és l’única proposta presentada, no poden ser objecte de valoració
comparativa
PARTICIPACIÓ EN BENEFICIS, AL VENCIMENT DEL CONTRACTE (10 punts)
MAPFRE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SAS no ofereix
cap participació en els beneficis de la pòlissa. I no rep cap puntuació en aquest criteri.“

D’acord amb els criteris descrits i d’acord amb les valoracions del contingut de
l’oferta, la valoració es la següent:
Licitador
MAPFRE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SAS

Punts
20
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3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a cada oferta presentada i la
puntuació obtinguda pels licitadors en relació amb el sobre número 2. La Mesa
acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a l’única 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 aquesta proposició 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 del sobre número 3 de l’única proposició rebuda.
El contingut de la proposició econòmica i tècnica formulada per l’entitat mercantil
licitadora és el següent:

1

Empresa
MAPFRE ESPAÑA

Oferta
17.127,45 €

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:

1

Empresa
MAPFRE ESPAÑA

Oferta
70,00

Així doncs, la puntuació final de l’única oferta rebuda és la següent:

1

Empresa
MAPFRE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA
DE SEGUROS Y REASEGUROS SAS

SOBRE 2

SOBRE 3

TOTAL

20

70

90
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Per tant, un cop aprovada la puntuació final obtinguda pel licitador que ha participat
en el procediment que es detalla en el quadre anterior, la Mesa de contractació
proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de l’Assegurança de la
flota de vehicles (LOT 3), a favor de la proposició presentada per l’entitat mercantil
MAPFRE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SAS,
amb CIF A-28.141.935, per un import de 17.127,45 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
19:05:45 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
13:24:16 CET
Raó:Signatura
Lloc : Manresa
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