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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, D’UN SERVEI DE
CORREDORIA D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA PRIVADA
1. OBJECTE
La Diputació de Tarragona està en procés de contractació d’una pòlissa
col·lectiva d’assegurança d’assistència sanitària, hospitalària i quirúrgica
per al personal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms. La durada prevista d’aquesta pòlissa és de dos anys (2019 i
2020) amb la possibilitat d’una pròrroga anual.
Per tal de fer la gestió, assessorament, seguiment i administració
d’aquesta pòlissa col·lectiva es requereixen els serveis d’un corredor
d’assegurances que serveixi d’intermediari entre la Diputació i l’empresa
adjudicatària de la pòlissa d’assistència sanitària.
D’acord amb l’article 26. 1 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació
d’assegurances i reassegurances privades, són corredors d’assegurances
les persones físiques o jurídiques que realitzen la seva activitat mercantil
de mediació d’assegurances privades sense mantenir vincles contractuals
que suposin afecció amb entitats asseguradores, i que ofereixen
assessorament independent, professional i imparcial a qui demana la
cobertura de riscos als que es troben exposats les persones, els seus
patrimonis i els seus interessos.
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L’objecte d’aquest plec és la contractació dels serveis de corredor i
assessorament de l’assegurança privada d’assistència sanitària de la
Diputació de Tarragona, així com, els serveis de gestió i administració de
l’esmentada pòlissa.
2. TREBALLS A REALITZAR:
El servei a contractar inclou l’assessorament, seguiment, administració i
gestió de la pòlissa d’assegurança d’assistència sanitària privada de la
Diputació de Tarragona.
Concretament, les tasques a realitzar són les següents:




Gestió de les altes i baixes dels titulars i dels beneficiaris
(enviament i tramitació);
Gestió de les qüestions i incidències (per exemple tramesa de
documentació);
Lliurament de les targetes provisionals i definitives als titulars i als
beneficiaris;
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3.

Assessorament als empleats de la Diputació en quant a les
condicions de cada pòlissa i en quant a les proves i especialitats
que cobreix cada pòlissa.
Comunicacions amb la companyia asseguradora respecte
informació puntual sobre la situació dels assegurats, obligacions
pendents, en especial en relació amb els pagaments, i en definitiva,
realitzar tot tipus de tràmits, (altes, baixes, reclamacions,
incidències, negociacions, etc.,) per fer el seguiment de la pòlissa
per tal que s’executin en els termes contractats, sempre seguint les
directrius establertes per la Diputació.
Informar a la Diputació de tots els moviments d’altes, baixes, noves
inclusions i atendre els dubtes que puguin sorgir.
Revisió de la facturació que les asseguradores facin a la Diputació i
la gestió de qualsevol incidència que pugui sorgir i el seguiment
fins a la seva resolució. El contractista haurà d’informar
puntualment a la Diputació de Tarragona d’aquestes incidències.
Intervenció activa per tal que la companyia asseguradora
d’assistència privada cobreixi amb diligència i rigor totes les
prestacions incloses a les seves pòlisses.
Elaboració i presentació d’un informe mensual. Igualment, el
corredor haurà d’emetre i lliurar informe, quan li sigui sol·licitat per
la
Diputació
de
Tarragona,
sobre
qualsevol
matèria
d’assegurances. A l’informe mensual ha de constar la següent
informació:
- Altes i baixes realitzades durant el mes.
- Total de persones que integren la pòlissa d’assistència sanitària
amb el desglossament per col·lectius.
- Resum de les gestions rellevants realitzades.
Assistència a les reunions que li convoqui la Diputació en relació
amb els seus serveis i/o les pòlisses d’assistència sanitària privada,
sense cap cost addicional.

OBLIGACIONS

El contractista no podrà cedir o subcontractar les prestacions del
contracte.
L’import del contracte inclou la contraprestació per tots els serveis que
prestarà el corredor a la Diputació de Tarragona i qualsevol concepte que
se’n pugui derivar per aquests serveis. La retribució es facturarà
directament i únicament a la Diputació de Tarragona.
4.

PREU MÀXIM DE LICITACIÓ I FORMA DE PAGAMENT

Es preveu una quota mensual per aquest servei de 950,00 € mensuals.
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Tenint en compte que la durada prevista del contracte de la pòlissa
d’assistència sanitària serà de 2 anys, amb la possibilitat de pròrroga d’un
any més, es calcula l’import total tenint en compte que la durada estimada
serà de 3 anys.
L’import màxim del contracte és de 34.200,00 euros (IVA exclòs).
Es faran pagaments mensuals per un import màxim de 950,00 euros (IVA
exclòs), prèvia la presentació de factures.
5. DURADA DEL CONTRACTE
El present contracte tindrà una durada de 2 anys, coincidint amb el
Contracte de la Pòlissa d’Assistència Sanitària de la Diputació de
Tarragona, és a dir de l’1 de gener del 2019 al 31 de desembre del 2020.
Amb la possibilitat d’una pròrroga d’un any, en cas que es prorrogui també
el contracte de la Pòlissa d’Assistència Sanitària.
6.

REQUISITS ESPECÍFICS DE TITULACIÓ I CAPACITACIÓ I ALTRES
NECESSARIS PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE
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6.1. El contractista haurà d’estat inscrit en el Registre administratiu
especial de mediadors d’assegurances, per la qual cosa haurà d’aportar la
documentació compulsada acreditativa d’aquesta inscripció.
6.2. El contractista haurà de tenir coberts els danys i perjudicis directes i
indirectes que pogués causar a la Diputació de Tarragona, com a
conseqüència de la seva acció o omissió en la prestació del servei de
mediació, disposant a aquests efectes de la pòlissa de responsabilitat civil
professional establerta a l’article 27 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol,
còpia compulsada de la qual lliurarà a la Diputació de Tarragona.
7. CAUSES ESPECÍFIQUES DE RESOLUCIÓ
Són causes específiques de resolució d’aquest contracte:
1) La percepció de les entitats asseguradores de comissions o altre tipus
de retribució que derivin de qualsevol de les pòlisses d’assistència
sanitària privada de la Diputació de Tarragona.
2) La pèrdua d’algun requisit legal per a ostentar la condició de corredor
d’assegurances o incórrer en qualsevol causa d’incompatibilitat recollida a
la normativa de mediació d’assegurances privades.
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4) Incórrer en qualsevol infracció greu o molt greu de la normativa de
mediació d’assegurances privades
5) La cessió o subcontractació del contracte
Aquestes causes de resolució s’estableixen, a tots els efectes, com a
incompliment del contracte per culpa del contractista, per la qual cosa, si
el contracte es resol, al corredor haurà d’indemnitzar a l’Administració dels
danys i perjudicis ocasionats.
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3) La transformació del corredor en agent d’assegurances o el cessament
com a corredor d’assegurances.
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