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Data de l'acord: 21 de desembre de 2018
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: CONTRACTACIO, APROVISIONAMENTS I EXPROPIACIONS
Ref: RLP/nsa
Expedient: 8004330008-2018-0007373
Assumpte: Adjudicació del contracte per procediment obert, d’una pòlissa col·lectiva d’
assegurança d’assistència sanitària, hospitalària i quirúrgica per al personal de la Diputació
de Tarragona i dels Organismes Autònoms.

Adjudicació del contracte per procediment obert, d’una pòlissa col·lectiva d’
assegurança d’assistència sanitària, hospitalària i quirúrgica per al personal de la
Diputació de Tarragona i dels Organismes Autònoms.
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 1F24B14AFD384CCAA7968BB3BC864C5C i data d'emissió 27/12/2018 a les 08:59:01

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=97c45634-7bc3-4d4f-8d85-deb6a429ace6

Codi de verificació: 97c45634-7bc3-4d4f-8d85-deb6a429ace6

Acord

De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets
1. Per decret de Presidència número 2018-0002255 de 25 de juliol de 2018, es va aprovar l’
expedient de contractació, mitjançant procediment obert, d’una pòlissa col·lectiva d’
assegurança d’assistència sanitària, hospitalària i quirúrgica per al personal de la Diputació
de Tarragona i dels Organismes Autònoms amb un pressupost màxim de despesa de
3.583.536,00 euros (IVA exempt), i amb els preus unitaris següents:
Cobertura de quadre mèdic: 52,00 €
Modalitat reembossament: 90,00 €
2. En data 7 d’agost de 2018, per decret de Presidència número 2018-0002434 es van
rectificar per error material el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules
administratives.
3. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris la Mesa de Contractació, en data 19 de
setembre de 2018, va examinar la documentació administrativa aportada pels 7 licitadors
presentats, que són els següents:
Plica núm.

Licitador

1

ASISA

2

SANITAS

3

DKV

4

FIATC

5

ADESLAS

6

ACUNSA

7

CASER
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4 A continuació, en acte públic, i en presència de les empreses ASISA, SANITAS, FIATC,
ADESLAS i CASER es va procedir a l'obertura dels sobres B dels licitadors acceptats, que
contenia la memòria explicativa, amb el resultat següent:
Núm.
Plica

LICITADOR

1

ASISA

2

SANITAS

Sobre B:
Memòria explicativa
Memòria explicativa..................

Memòria explicativa..................

DKV
3
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La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va acordar admetre a
tots els licitadors presentats.

Memòria explicativa..................

4

FIATC

5

ADESLAS

6

ACUNSA

7

CASER

Memòria explicativa..................
Memòria explicativa..................
Memòria explicativa..................
Memòria explicativa..................

Les pliques es van passar al responsable del contracte per a la seva valoració, d'acord amb
el criteri establert en l'apartat 8) del quadre de característiques del Plec de clàusules
administratives particulars. El resultat de l'obertura del sobre B i l’acta es va publicar al
Perfil de Contractant.
5 En data 21 de setembre de 2018, es va reunir la Mesa de contractació en sessió
extraordinària on la secretaria de la Mesa va exposar als membres d’aquesta que l’oferta
presentada per l’empresa Adeslas (plica 5) en el sobre B, obert el dia 12/09/2018 en acte
públic, incorporava un suport digital en format pen drive que incloïa el document oferta
econòmica i altra documentació que hauria de contenir el sobre C.
D’acord amb l’article 139 de la LCSP, les proposicions dels interessats s’han d’ajustar als
Plecs i seran secretes i s’arbitraran tots els mitjans que garanteixin aquest caràcter fins el
moment d’obertura de les proposicions.
Així mateix la clàusula 12 dels plecs de clàusules administratives que regeixen aquest
contracte que diu que: “la inclusió en el Sobre B de l’oferta econòmica, així com de
qualsevol informació de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que,
per tant, s’ha d’incloure en el sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan
es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la
documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de
valoració subjectiva”.
Per tot l’exposat, la Mesa va acordar excloure de la licitació, l’oferta presentada per l’
empresa Adeslas (plica 5). L’Acord d’exclusió de la Mesa es va notificar a Adeslas en data
27 de setembre de 2018.
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7. En data 31 d’octubre de 2018 la Mesa de Contractació va acceptar i assumir l’informe
esmentat i a continuació, en acte públic, i amb la presència de les empreses ASISA,
SANITAS, DKV, FIATC I CASER, la Mesa va fer pública la puntuació del sobre B i
posteriorment va procedir a l'obertura dels sobres C que contenien la proposició econòmica
i documentació tècnica acreditativa dels criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica. El resultat es va publicar en el Perfil de contractant el mateix dia de l’obertura
dels sobres C.
Les pliques es van passar al responsable del contracte per a la seva valoració, d'acord
amb el criteri establert en l'apartat 8) del quadre de característiques del Plec de clàusules
administratives particulars. L’acta es va publicar al Perfil de Contractant el dia 14 de
novembre de 2018.
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6. En data 30 d’octubre de 2018 el responsable del contracte va emetre informe de
valoració de la documentació presentada pels licitadors en el sobre B. Aquest informe es va
publicar al Perfil de contractant en data 7 de novembre de 2018.

8. En data 19 de novembre de 2018 el responsable del contracte va emetre informe de
valoració del sobre C i proposta d’adjudicació. Aquest informe es va esmenar mitjançant
diligències dels responsables del contracte, en data 3 i 5 de desembre de 2018 per uns
errors materials.
La puntuació total dels criteris d’avaluació és la següent:
ASISA

SANITAS

DKV

FIATC

ACUNSA

CASER

PUNTUACIÓ SOBRE
B

12,00

15,50

20,50

8,00

11,50

15,50

PUNTUACIÓ SOBRE
C

64,00

60,97

66,94

38,50

55,68

57,97

TOTAL PUNTUACIÓ

76,00

76,47

87,44

46,50

67,18

73,47

L’informe i les seves esmenes s’han publicat al Perfil de contractant.
9. En data 21 de novembre de 2018 la Mesa va assumir l’informe esmentat i va proposar a l’
òrgan de contractació l’adjudicació de la contractació de la Pòlissa d’assegurança d’
assistència sanitària, hospitalària i quirúrgica per al personal de la Diputació de Tarragona i
dels Organismes Autònoms a l’empresa DKV SEGUROS Y RASEGUROS, SAE (plica 3),
per un import màxim de 3.583.536,00 € (IVA exempt) i pels preus unitaris ofertats, per
resultar ser la millor oferta, prèvia acreditació del compliment del requeriment a què es
refereix a l’article 150.2 de la Llei de contractes del sector públic en endavant (LCSP).
La Mesa també va acordar establir el següent ordre de classificació de les ofertes a efectes
del que estableix l’article 150.2 LCSP:
Núm. Ordre

Núm. Plica – Empresa

Puntuació

1

3- DKV Seguros y Reaseguros, SAE

87,44

2

2- SANITAS, SA

76,47

3

1- Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros(ASISA)

76,00

4

7- Caja de Seguros Reunidos (CASER)

73,47

5

6- Asistencia Clínica Universitaria de Navarra, SA (ACUNSA)

67,18

6

4- FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija

46,50
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10. En data 30 de novembre de 2018, l’empresa DKV SEGUROS Y RASEGUROS, SAE ha
aportat la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 179,176,80€
segons carta de pagament núm. 2018000833, respectivament i la resta de documentació
requerida que ha estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.
11. En data 13 de desembre de 2018 la Intervenció General ha emès informe de
conformitat de fiscalització limitada prèvia a l'adjudicació.

Fonaments de dret
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L’acta d’aquesta Mesa, es publicarà al Perfil de contractant de la Diputació.

1. Els articles 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (en endavant LCSP), estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la
notificació de l'adjudicació i la formalització del contracte.
2. Els expedients de contractació es poden ultimar fins i tot amb l’adjudicació i formalització
del contracte corresponent, encara que la seva execució, s’hagi d’iniciar en l’exercici
següent i, aquest efectes es podran comprometre els crèdits corresponents, d'acord amb el
que disposa l'article 117.2 de la LCSP.
3. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'autorització i el
compromís de les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada
exercici es consigni en els respectius pressupostos.
4. La competència per a l’aprovació de l'expedient correspon al president de la Diputació de
Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern (Decret 2015-002266 de 16 de juliol de
2015).

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 21 de novembre de 2018.
Segon. Adjudicar el contracte d’una pòlissa col·lectiva d’assegurança d’assistència
sanitària, hospitalària i quirúrgica per al personal de la Diputació de Tarragona i dels
Organismes Autònoms a l’empresa DKV SEGUROS Y RASEGUROS, SAE amb NIF
A5004209, per un import màxim de 3.583.536,00 € (IVA exempt) i pels preus unitaris
següents:
Cobertura de quadre mèdic: 49,50€ (IVA exempt)
Modalitat reembossament: 89,80€ (IVA exempt)
Tercer. Disposar de la despesa pressupostària màxima a càrrec de la Diputació de
Tarragona, per import de 801.360,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 8015 / 922 /
16008 per als anys 2019, 2020 i 2021 i números d’operació D2018049925, D2018049926 i
D2018051856. La despesa dels exercicis 2019, 2020 i 2021 resta subordinada a l’aprovació
dels corresponents pressupostos.
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Núm. Ordre

Núm. plica – Empresa

Puntuació

1

3- DKV Seguros y Reaseguros, SAE

87,44

2

2- SANITAS, SA

76,47

3

1- Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros(ASISA)

76,00

4

7- Caja de Seguros Reunidos (CASER)

73,47

5

6- Asistencia Clínica Universitaria de Navarra, SA (ACUNSA)

67,18

6

4- FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija

46,50

Cinquè. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar-la en el Perfil de
contractant d'aquesta Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula 16a.7 del Plec de
clàusules administratives particulars.
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Quart. Establir el següent ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix
l'article 150.2 de la LCSP:

Sisè. Emplaçar a l’adjudicatari perquè concorri a la signatura de formalització del contracte
administratiu corresponent a partir del 15è dia hàbil des què es faci tramesa de la
notificació de l'adjudicació, en el supòsit que no hi hagi hagut recurs especial.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i
Emprenedoria

Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció
de la notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria
de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el
termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la remissió d’aquesta
notificació (data de Registre de Sortida), prèvia presentació d’un escrit anunciant-lo
davant l’òrgan de contractació.
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