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INFORME VALORACIÓ DEL SOBRE C I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ D’UNA
PÒLISSA COL·LECTIVA D’ASSEGURANÇA D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA, HOSPITALÀRIA I
QUIRÚRGICA PER AL PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I DELS SEUS ORGANISMES
AUTÒNOMS.
Expedient número: 8004330008-2018-0007373
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (fins 77 punts)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Prima de la modalitat de quadre mèdic
Prima de la modalitat de reembor
Complement dental
Millores en l’assistència a l’estranger
Increment superior al 80% de despeses de reembors
Increment límit 100.000 € en la modalitat de reembors
Increment superior al 30% de descompte en la classe passiva
Continuïtat dels jubilats a la pòlissa general
Major número de facultatius a Tarragona
Major número de poblacions amb facultatius o centres a Tarragona
Major número de centres sanitaris a la demarcació de Tarragona
Major número de poblacions amb centres d’urgència a la demarcació
Menor número de prestacions que requereixin autorització prèvia
TOTAL PUNTUACIÓ

25 punts
5 punts
2 punts
1 punt
2 punts
2 punts
2 punts
4 punts
10 punts
6 punts
10 punts
6 punts
2 punts
77 punts

En els càlculs s’han agafat dos decimals arrodonint a l’alça a partir de 0.005 punts.
1. Prima de la modalitat de quadre mèdic, fins a 25 punts

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=53178327-5add-4859-a50a-105e1ede640b

Per calcular els punts corresponents s’aplica la fórmula següent:

Oferta amb més baixa
25 x ______________________ = Puntuació oferta valorada
Oferta que es valora

Oferta presentada
ASISA
SANITAS
DKV
FIATC
ACUNSA
CASER

46,70 €
49,90 €
49,50 €
42,00 €
48,00 €
47,00 €

Puntuació punt 1
22,48 punts
21,04 punts
21,21 punts
25,00 punts
21,88 punts
22,34 punts

El preu màxim unitari de licitació per la modalitat de quadre mèdic és de 52 € mensuals. No
obtindrà puntuació l’oferta que no efectuï baixa respecte aquest preu.

1

Signat per: Gemma Bonet Torné - DNI 39714247D
Càrrec: TÈCNIC/A DE GESTIÓ B
Data: 19-11-2018 13:20:07
Comentari: Per absència del cap de l'Àrea de RH, signa la responsable de la Unitat gestora de l'expedient
Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

Pàgina: 2 de 10

Codi de verificació: 53178327-5add-4859-a50a-105e1ede640b

2. Prima de la modalitat de reembors, fins a 5 punts

Per calcular els punts corresponents s’aplica la fórmula següent:

Oferta amb més baixa
5 x ________________________ = Puntuació oferta valorada
Oferta que es valora

Oferta presentada
ASISA
SANITAS
DKV
FIATC
ACUNSA
CASER

Puntuació punt 2
75,35 €
77,90 €
89,50 €
65,00 €
89,50 €
75,00 €

4,31 punts
4,17 punts
3,63 punts
5,00 punts
3,63 punts
4,33 punts

El preu màxim unitari de licitació per la modalitat de reembors és de 90 € mensuals. No obtindrà
puntuació l’oferta que no efectuï baixa respecte aquest preu.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=53178327-5add-4859-a50a-105e1ede640b

3. Si s’ofereix el complement dental amb preus franquiciats, 2 punts

ASISA
SANITAS
DKV
FIATC
ACUNSA
CASER

S’ofereix pòlissa dental
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Puntuació punt 3
2,00 punts
2,00 punts
2,00 punts
2,00 punts
2,00 punts
2,00 punts

FIATC posa a l’oferta que sí que ofereix la pòlissa dental, però no annexa les condicions tal i com
s’exigeix al plec. Se li atorguen els 2 punts d’aquest criteri però en cas que resulti ser l’empresa
adjudicatària haurà de presentar la documentació corresponent.
ACUNSA annexa el quadre mèdic i els actes gratuïts de la cobertura dental, però no especifica
els preus franquiciats. Se li atorguen els 2 punts d’aquest criteri però en cas que resulti ser
l’empresa adjudicatària haurà de presentar la relació de preus franquiciats.
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4. Millores en l’assistència a l’estranger, 1 punt.
D’acord amb la memòria justificativa, s’atorgarà 1 punt si es millora el límit de dies de cobertura
temporal i el límit de despeses d’assistència sanitària a l’estranger com a conseqüència
d’assistència en viatge. Per tant, per poder obtenir aquest punt cal que es millorin les dues
coses, que s’ampliïn els dies de cobertura (segons el plec un mínim de 90 dies) i que s’ampliï el
límit de despeses (segons el plec un màxim de 10.000 euros).
Les empreses que només han ofertat una de les dues millores se’ls atorga 0 punts.

ASISA
SANITAS
DKV
FIATC
ACUNSA
CASER

Oferta límit de Oferta import màxim Puntuació punt 4
dies a l’estranger
assistència
a
l’estranger
90 dies
12.000,00 €
0 punts
91 dies
12.000,00 €
1,00 punt
180 dies
20.000,00 €
1,00 punt
60 dies
12.000,00 €
0 punts
90 dies
12.000,00 €
0 punts
100 dies
15.000,00 €
1,00 punt

FIATC no se li compta cap punt perquè oferta 60 dies de límit de cobertura a l’estranger quan el
mínim exigit al plec era de 90 dies.
DKV estableix a l’oferta una sèrie de sublímits específics, tenint en compte que el que es valora
són els dies i l’import màxim, no es tenen en compte aquestes especificitats i se li atorga 1 punt.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=53178327-5add-4859-a50a-105e1ede640b

5. Increment superior al 80% de les despeses de reembors, 2 punts.
Al plec de prescripcions tècniques s’estableix que en la modalitat de cobertura de reembors, el
% de reembors de despeses d’assistència sanitària cobertes per la pòlissa s’estableix en el 80% i
amb un límit màxim de 100.000 euros per persona assegurada i anualitat de l’assegurança. El
licitador podrà ofertar incrementar tant el percentatge del 80% com l’import màxim dels
100.000 euros.
Segons s’estableix als criteris d’adjudicació de la Memòria justificativa, els 2 punts es repartiran
de la següent manera:
-

En cas d’increment superior al 85%, fins a 2 punts
En cas d’increment entre el 81% i el 85%, fins a 1 punt

S’atorgaran els punts corresponents al licitador que oferti el major increment per a cada tram, i
la resta es farà de forma proporcional per a cada tram.

ASISA
SANITAS
DKV
FIATC

Oferta % de reembors
90,00%
90,00%
90,00%
90,00%

Puntuació punt 5
2,00 punts
2,00 punts
2,00 punts
2,00 punts
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ACUNSA
CASER

0 punts
2,00 punts

ACUNSA oferta 80% i 90%, en la documentació annexa s’explica que el en l’assistència
hospitalària a España el % de reembors serà del 90 %, però en l’assistència ambulatòria a España
i l’assistència a l’estranger el % de reembors serà del 80%. Se li atorguen 0 punts per no ser
uniforme l’oferta presentada la qual cosa impossibilita la puntuació.

6. Increment del límit de 100.000 euros en la modalitat de reembors, 2 punts.
Els 2 punts es distribuiran de la següent manera:
-

En cas d’increment superior a 200.000 euros, fins a 2 punts
En cas d’increment superior a 150.000 euros i fins a 200.000 euros, fins a 1 punt
En cas d’increment superior a 100.000 euros i fins a 150.000 euros, fins a 0,5 punts.

S’atorgaran els punts corresponents al licitador que oferti el major increment per a cada tram, i
la resta es farà de forma proporcional per a cada tram.

ASISA
SANITAS
DKV
FIATC
ACUNSA
CASER
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=53178327-5add-4859-a50a-105e1ede640b

80/90%
90,00%

Import màxim pòlissa de Puntuació punt 6
reembors
180.000,00 €
1,00 punt
300.000,00 €
2,00 punts
200.001,00 €
1,33 punts
125.000,00 €
0,50 punts
300.000,00 €
2,00 punts
300.000,00 €
2,00 punts

ACUNSA, ASISA i SANITAS oferten un límit màxim de reembors, però estableixen uns límits
parcials de reembors per algunes tipologies concretes d’actes mèdics. Tenint en compte que el
que es valora en aquest criteri és l’import màxim de la pòlissa, se’ls atorga la puntuació
corresponent sense tenir en compte les limitacions parcials, en el benentès que no es pot
incomplir l’establert al plec de prescripcions tècniques.
7. Descompte més alt del 30% en la modalitat de classe passiva, 2 punts.
A la clàusula 5.2 del plec de prescripcions tècniques s’estableix que el preu màxim unitari de
licitació per al col·lectiu de la classe passiva serà l’establert a les tarifes oficials de l’adjudicatari
adreçades al públic amb general amb un descompte mínim del 30% i amb un topall màxim de
155 euros mensuals i es valoraran els descomptes que superin el mínim del 30%.
D’acord amb la memòria justificativa, s’atorgaran els 2 punts al licitador que oferti el major
percentatge de descompte i la resta es farà de forma proporcional.

ASISA

% de descompte de la Puntuació punt 7
modalitat de classe passiva
31,00%
1,38 punts
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SANITAS
DKV
FIATC
ACUNSA
CASER

30,02%
31,00%
20,00%
31,00%
45,00%

0 punts
1,38 punts
0 punts
1,38 punts
2,00 punts

FIATC oferta un 20% de descompte en la pòlissa de la classe passiva, quan el mínim de
descompte establert al plec era del 30%, per tant, no se li puntua res d’aquest punt.
ACUNSA oferta un descompte del 31% en la pòlissa de la classe passiva fins a 80 anys, i a partir
dels 80 anys, el descompte és del 40%. Tenim en compte el 31% de descompte ja que és el
majoritari.
SANITAS posa a l’oferta que el % de descompte és del 30,02%. Revisada la documentació
presentada, es constata que el 30,02% és la mitjana de diferents percentatges per trams d’edat.
Així doncs, el que s’oferta en realitat no és un % lineal sinó % parcials segons els trams d’edat.
Als plecs es requeria un descompte general per tota la classe passiva, per tant no se li atorga cap
punt en aquest criter.

8. Continuïtat del personal jubilat i els seus beneficiaris a la pòlissa general mentre es
mantingui en vigència el contracte, 4 punts.

ASISA
SANITAS
DKV
FIATC
ACUNSA
CASER

Els
jubilats
poden Puntuació punt 8
continuar a la pòlissa
general mentre duri la
vigència del contracte
NO
0 punts
SI
4,00 punts
SI
4,00 punts
SI
4,00 punts
SI
4,00 punts
NO
0 punts

9. Major número de facultatius al quadre mèdic a la demarcació de Tarragona, 10 punts.
Les empreses han presentat les següents dades, que han estat degudament revisades i validades
i en algun cas, modificades perquè no s’ha pogut justificar el número que figurava a l’oferta.
També cal tenir en compte que els facultatius només es compten una sola vegada encara que
visitin en més d’un lloc.
ASISA posa a l’oferta que el número de facultatius del seu quadre mèdic a la demarcació de
Tarragona és de 751, i revisat l’excel adjunt surten 679 facultatius, ja que es detecten que hi ha
algun professional que surt repetit i també hi ha inclòs algun centre.
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SANITAS posa a l’oferta que el número de facultatius del seu quadre mèdic a la demarcació de
Tarragona és de 773, i un cop revisat l’excel surten 761 facultatius, ja que hi havia inclosos alguns
centres mèdics que no s’han de computar en aquest criteri.
DKV posa a l’oferta que el número de facultatius del seu quadre mèdic a la demarcació de
Tarragona és de 1.300. Un cop revisada la documentació surten 686 facultatius.
FIATC no presenta oferta.
ACUNSA posa a l’oferta que el número de facultatius del seu quadre mèdic a la demarcació de
Tarragona és de 542, revisada la documentació surten 132 facultatius, ja que hi havia molts
professionals duplicats i també hi havia afegits centres mèdics que no es computen en aquest
criteri.
CASER posa a l’oferta que el número de facultatius del seu quadre mèdic a la demarcació de
Tarragona és de 818. S’ha revisat la documentació presentada i surten 304 facultatius, ja que hi
havia professionals duplicats i centres inclosos que no s’han de tenir en compte en aquest criteri.

Oferta presentada
ASISA
SANITAS
DKV
FIATC
ACUNSA
CASER

679
761
686
No oferta
132
304

Puntuació punt 9
8,92 punts
10,00 punts
9,01 punts
0 punts
1,73 punts
3,99 punts

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=53178327-5add-4859-a50a-105e1ede640b

S’atorgaran el màxim de punts al que presenti la millor oferta en cada un dels casos anteriors i
la resta es farà de forma proporcional

10. Major número de poblacions amb facultatius o centres a la demarcació de Tarragona,
6 punts.
ASISA posa a l’oferta que el número de poblacions amb facultatius o centres a la demarcació de
Tarragona és de 38 poblacions. Revisada la documentació es compten 42 poblacions segons el
quadre mèdic.
SANITAS posa a l’oferta que el número de poblacions amb facultatius o centres a la demarcació
de Tarragona és de 33 poblacions. Revisat el quadre mèdic es verifica aquesta dada.
DKV posa a l’oferta que el número de poblacions amb facultatius o centres a la demarcació de
Tarragona és de 29 poblacions. Revisat el quadre mèdic són 33 poblacions.
FIATC no oferta res.
ACUNSA posa a l’oferta que el número de poblacions amb facultatius o centres a la demarcació
de Tarragona és de 29 poblacions. S’ha verificat aquesta dada amb el quadre mèdic.
CASER posa a l’oferta que el número de poblacions amb facultatius o centres a la demarcació de
Tarragona és de 41 poblacions. Revisades les poblacions que figuren al quadre mèdic, es
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constata que són 37 poblacions. En l’excel posen algunes poblacions que no apareixen al quadre
mèdic.

Oferta presentada
ASISA
SANITAS
DKV
FIATC
ACUNSA
CASER

42
33
33
No oferta
29
37

Puntuació punt 9
6,00 punts
4,71 punts
4,71 punts
0 punts
4,14 punts
5,29 punts

S’atorgaran el màxim de punts al que presenti la millor oferta en cada un dels casos anteriors i
la resta es farà de forma proporcional

11. Major número de centres sanitaris propis o participats o concertats amb dotació
mèdico-quirúrgica a la demarcació de Tarragona, 10 punts.
Es tracta de valorar els centres sanitaris que tinguin dotació mèdico-quirúrgica, on es puguin dur
a terme intervencions quirúrgiques, és a dir, que disposin de quiròfan. Per tant, no es tenen en
compte les consultes de cirurgians ni altres consultes particulars d’alguns dels facultatius.
Tampoc s’han considerat els centres on es faci cirurgia maxil·lofacial ni clíniques dentals tot i que
es puguin realitzar algunes petites intervencions. Tampoc s’han tingut en compte els centres on
es realitza cirurgia estètica.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=53178327-5add-4859-a50a-105e1ede640b

A partir d’aquesta premissa, s’ha revisat la documentació presentada per les empreses i s’han
fet les següents actualitzacions:
ASISA posa a l’oferta que el número de centres sanitaris propis o participats o concertats amb
dotació mèdico-quirúrgica a la demarcació de Tarragona són 15 centres. Revisat el quadre mèdic
són 12 centres.
SANITAS posa a l’oferta que el número de centres sanitaris propis o participats o concertats amb
dotació mèdico-quirúrgica a la demarcació de Tarragona són 10 centres, revisada la
documentació el número de centres que es tenen en compte són 7.
DKV posa a l’oferta que el número de centres sanitaris propis o participats o concertats amb
dotació mèdico-quirúrgica a la demarcació de Tarragona són 57 centres. Revisada la
documentació presentada es computen 13 centres d’acord amb les consideracions exposades.
FIATC no oferta.
ACUNSA posa a l’oferta que el número de centres sanitaris propis o participats o concertats amb
dotació mèdico-quirúrgica a la demarcació de Tarragona són 18 centres. Presenta un lllistat amb
18 centres, revisada la documentació es computen 9 centres.
CASER posa a l’oferta que el número de centres sanitaris propis o participats o concertats amb
dotació mèdico-quirúrgica a la demarcació de Tarragona són 80 centres. Revisada la
7
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documentació es computen 10 centres, ja que la resta no es tenen en compte d’acord amb les
consideracions exposades.

Oferta presentada
ASISA
SANITAS
DKV
FIATC
ACUNSA
CASER

12
7
13
No oferta
9
10

Puntuació punt 9
9,23 punts
5,38 punts
10,00 putns
0 punts
6,92 punts
7,69 punts

S’atorgaran el màxim de punts al que presenti la millor oferta en cada un dels casos anteriors i
la resta es farà de forma proporcional

12. Major número de poblacions amb centres d’urgència a la demarcació de Tarragona, a
efectes de facilitar l’accés ràpid per part de les persones assegurades, 6 punts.
ASISA posa a l’oferta que el número de poblacions amb centres d’urgència a la demarcació de
Tarragona són 11. Consultat el quadre mèdic que es presenta a l’apartat d’urgències a Tarragona
capital i província hi surten 10 Centres en 7 municipis. Per tant, el nombre a valorar és 7 i no 11.
SANITAS posa a l’oferta que el número de poblacions amb centres d’urgència a la demarcació
de Tarragona són 4 poblacions. S’ha verificat aquesta dada segons el llistat aportat i el quadre
mèdic.
DKV posa a l’oferta que el número de poblacions amb centres d’urgència a la demarcació de
Tarragona són 7 poblacions. S’ha verificat amb el quadre mèdic.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=53178327-5add-4859-a50a-105e1ede640b

FIATC no oferta.
ACUNSA posa a l’oferta que el número de poblacions amb centres d’urgència a la demarcació
de Tarragona són 9 poblacions. S’ha verificat aquesta dada amb el llistat aportat i amb el quadre
mèdic.
CASER posa a l’oferta que el número de poblacions amb centres d’urgència a la demarcació de
Tarragona són 8 poblacions. Revisada la documentació, l’empresa relaciona 9 centres
d’urgència, però que estan situats en 5 poblacions, per tant, se li compten només 5 poblacions i
no 8.
Oferta
presentada
revisada
ASISA
SANITAS
DKV
FIATC
ACUNSA
CASER

i Puntuació punt 9

7
4
7
No oferta
9
5

4,67 punts
2,67 punts
4,67 punts
0 punts
6,00 punts
3,33 punts
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S’atorgaran el màxim de punts al que presenti la millor oferta en cada un dels casos anteriors i
la resta es farà de forma proporcional
13. Menor número de prestacions que requereixin autorització prèvia, 2 punts.
S’atorgaran el màxim de punts al que presenti la millor oferta en cada un dels casos anteriors i
la resta es farà de forma proporcional
Davant la dificultat d’homogeneïtzar les ofertes presentades, donada la semblança del contingut
es proposa atorgar 2 punts a totes les ofertes presentades.
FIATC com que no presenta oferta se li atorguen 0 punts.
RESUM PUNTUACIONS SOBRE C
1

2

3
4

5

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=53178327-5add-4859-a50a-105e1ede640b

6

7

8

9

10

Prima de la
modalitat de
quadre
mèdic
Prima de la
modalitat de
reembor
Complement
dental
Millores en
l’assistència
a l’estranger
Increment
superior al
80%
de
despeses de
reembors
Increment
límit 100.000
€
en
la
modalitat de
reembors
Increment
superior al
30%
de
descompte
en la classe
passiva
Continuïtat
dels jubilats
a la pòlissa
general
Major
número de
facultatius a
Tarragona
Major
número de
poblacions
amb
facultatius o

ASISA
22,48

SANITAS
21,04

DKV
21,21

FIATC
25

ACUNSA
21,88

CASER
22,34

4,31

4,17

3,63

5

3,63

4,33

2

2

2

2

2

2

0

1

1

0

0

1

2

2

2

2

0

2

1

2

1,33

0,50

2

2

1,38

0

1,38

0

1,38

2

0

4

4

4

4

0

8,92

10

9,01

0

1,73

3,99

6

4,71

4,71

0

4,14

4,29
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11

12

13

centres
a
Tarragona
Major
número de
centres
sanitaris a la
demarcació
de
Tarragona
Major
número de
poblacions
amb centres
d’urgència a
la
demarcació
Menor
número de
prestacions
que
requereixin
autorització
prèvia
TOTAL
PUNTUACIÓ
SOBRE C

9,23

5,38

10

0

6,92

7,69

4,67

2,67

4,67

0

6

3,33

2

2

2

0

2

2

64,00

60,97

66,94

40,50

55,68

57,97

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=53178327-5add-4859-a50a-105e1ede640b

La puntuació total dels criteris d’avaluació és la següent:
PUNTUACIÓ
SOBRE B
PUNTUACIÓ
SOBRE C
TOTAL
PUNTUACIÓ

ASISA
12,00

SANITAS
15,50

DKV
20,50

FIATC
8,00

ACUNSA
11,50

CASER
15,50

64,00

60,97

66,94

40,50

55,68

57,97

76,00

76,47

87,44

48,50

67,18

73,47

D’acord amb la puntuació global, es proposa l’adjudicació del contracte de la pòlissa
col·lectiva d’assegurança d’assistència sanitària, hospitalària i quirúrgica per al personal
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms a DKV, per haver sigut
l’empresa licitadora que ha obtingut major puntuació.
Tarragona, 19 de novembre de 2018
El cap de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria
Àlex Grau Orts
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