SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS

Número de Referència: DX5Z7BZB1LVC

UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
I GESTIÓ DE LA INCAPACITAT LABORAL TRANSITÒRIA PER ALS FUNCIONARIS
INTEGRATS DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA I ELS SEUS BENEFICIARIS
En data 30 de juny de 2017, a partir de les 10 hores i 30 minuts, es reuneixen els membres de
la mesa de contractació de la prestació d’assistència sanitària i gestió de la incapacitat laboral
transitòria per als funcionaris integrats de l’Ajuntament de Manresa i els seus beneficiaris,
següents:
. President:

Jaume Torras Oliveras, regidor delegat de Recursos Humans i Transparència.

. Secretari:

Esteve Albàs Caminal, cap de Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions.

. Vocals:

Josep Maria Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització.
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Josep M. Monferrer Feliu, interventor accidental.
José Luis González Leal, secretari general.
Montserrat Simon Circuns, cap de Servei d’Organització i Recursos Humans.
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 pel secretari i president el
dia 2 de juny de 2017, la mesa acorda ratificar la qualificació del sobre número 1 i admetre les
dues proposicions rebudes que són les següents:
Número
1
2

Licitador
Asistencia Sanitaria Colegial, SA de Seguros
SegurCaixa Adeslas SA de Seguros y Reaseguros

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 números 2 de les ofertes
presentades, relatius als criteris avaluables segons un judici de valor, la cap de Servei
d’Organització i Recursos Humans comenta el contingut de l’informe del dia 19 de juny de
2017, el qual es reprodueix a continuació pel que fa als aspectes significatius de cada oferta:”
Un cop examinada la documentació continguda en els sobres números 2 de les dues ofertes
presentades, s’observa que no hi ha diferències substancials entre les tipologies i
característiques dels centres hospitalaris així com les especialitats existents, i per aquest motiu
la puntuació que s’atorga a cadascuna de les propostes és la que segueix:
2.- CRITERIS JUDICI DE VALOR
2.1 – Centres hospitalaris propis i/o concertats
oferts per l’entitat licitadora a Manresa al col·lectiu
assegurat (màxim 10 punts). (Tipologia i

SegurCaixa Adeslas SA
Seguros y Reaseguros

de
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Asistencia Sanitaria Colegial,
SA de Seguros
SegurCaixa Adeslas SA de
Seguros y Reaseguros
Asistencia Sanitaria Colegial,
SA de Seguros

característiques dels centres hospitalaris així com
les especialitats existents)
2.2 – Centres hospitalaris propis i/o concertats
oferts per l’entitat licitadora a Manresa al col·lectiu
assegurat per a tractaments oncològics (màxim 10
punts) (Tipologia i característiques dels centres
hospitalaris)

10
10
10

“
Així doncs, la valoració del sobre 2 que proposa la tècnica és la següent:
Licitador
Asistencia Sanitaria Colegial, SA de Seguros
SegurCaixa Adeslas SA de Seguros y Reaseguros

Punts
20,00
20,00

3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a cada oferta en relació amb el sobre número
2 (Centres hospitalaris propis i/o concertats oferts per l’entitat licitadora a Manresa al
col·lectiu assegurat i Centres hospitalaris propis i/o concertats oferts per l’entitat
licitadora a Manresa al col·lectiu assegurat per a tractaments oncològics).
La mesa acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a cada oferta en relació amb els criteris
ponderables en funció d’un judici de valor, d’acord amb l’informe de la cap de Servei
d’Organització i Recursos Humans de 19 de juny de 2017, el qual s’ha 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 assisteix públic a la sessió de la mesa, el secretari exposa la
puntuació obtinguda per cada proposició en relació amb els criteris avaluables segons un judici
de valor.
5. Obertura del sobre número 3 (baixa en el preu de quota mensual i altres automàtics)
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:

Licitador
Oferta quota mensual, exempt
d’IVA
Compromís d’adscripció al
terme
de
Manresa
per
gestionar
les
incapacitats
laborals
Compromís d’adscripció d’un
centre de rehabilitació situat a
Oferiment de les condicions de
la pòlissa a altres col·lectius

Asistencia
Colegial,
Seguros

Sanitaria
SA
de

SegurCaixa
Adeslas SA de
Seguros
y
Reaseguros

76,36

64,87

Metge/metgessa de
família i ATS

Metge/metgessa
de família i ATS

Manresa

Manresa

No

No
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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.
A la vista dels preus oferts per ambdues empreses licitadores, els elements a tenir en compte
per si poden incloure valors anormals o desproporcionats són els següents:
Licitador
Asistencia Sanitaria Colegial,
SA de Seguros
SegurCaixa Adeslas SA de
Seguros y Reaseguros

Import
ofert

% baixa

76,36

6,88

64,87

20,89

D’acord amb aquests valors, la mitjana de baixa és del 13,88%. Considerant la clàusula 21a del
plec de clàusules administratives, es poden considerar amb valors anormals o
desproporcionats aquelles ofertes amb un percentatge de baixa superior a cinc punts
percentuals addicionals a la mitjana dels percentatges de baixa, en aquest cas 18,88%. Per
tant, l’oferta de l’entitat mercantil SegurCaixa Adeslas SA de Seguros y Reaseguros podria
incloure aquests valors presumptament anormals o desproporcionats.
La mesa acorda concedir un tràmit d’audiència a l’entitat mercantil indicada per tal que justifiqui
la viabilitat de la seva oferta.
El secretari de la Mesa
Esteve Albàs Caminal

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C ESTEVE
ALBAS CAMINAL
Data :2017.06.30
12:46:56 CEST
Raó:Signatura
Lloc : Manresa

Vist i plau
El president de la Mesa
Jaume Torras Oliveras

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C JAUME
TORRAS OLIVERAS
Data :2017.06.30
13:29:13 CEST
Raó:Signatura
Lloc : Manresa
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