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Ref: AGO/gbt
Data: 30 d’agost de 2018
Assumpte: Contractació del
d’assistència sanitària privada

servei

de

corredor

d’assegurances

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ
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 més. 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. Les tasques desenvolupades per aquests
professionals no les poden realitzar els tècnics de la Diputació de
Tarragona, i és per això que es requereix la contractació dels servei de
corredor d’assegurances, ja que la Diputació no disposa de mitjans.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquest contracte 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.
L’activitat a realitzar consistirà en la pròpia del corredor d’assegurances
segons la normativa vigent, sense que la persona contractada mantingui
vincles contractuals que suposin afecció amb entitats asseguradores.
Tractament de dades de caràcter personal (ref. Reglament LOPD
1720/2007)
Sí
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Nivell seguretat alt.
3. DIVISIÓ EN LOTS
Per tal de garantir la igualtat de prestacions i simplificar la gestió del
contracte, es considera convenient que hi hagi un únic adjudicatari per
realitzar les prestacions. Així doncs, no es farà una divisió per lots.

4. JUSTIFICACIÓ DEL CÀLCUL DE PREUS
Tenint en compte la situació actual, per nombre de titulars i beneficiaris de
la pòlissa d’assistència sanitària i el volum d’hores de dedicació mensual
de la corredoria d’assegurances que actualment està prestant el mateix
servei a la Diputació de Tarragona, es preveu una dedicació mensual del
35% d’un titulat corredor d’assegurances.
D’acord amb el Conveni col·lectiu d’àmbit estatal per a les empreses de
mediació d’assegurances privades per al període 2016-2018 (Resolució
de 18 d’octubre de 2016, de la Direcció General d’Ocupació – BOE núm.
261 de 28/10/2016), el sou base anual d’un titulat corredor
d’assegurances del grup 1 és de 31.549,70 € anual.
Per tant, es calcula com a preu anual del servei el 35% de 31.549,70 €,
que són 11.042,40 €, mensualment serien 920,20 € i arrodonim a 950,00
€ mensuals.
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5. PRESSUPOST I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Es preveu una quota mensual per aquest servei de 950,00 € mensuals.
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).
6. FINANÇAMENT DEL CONTRACTE
La despesa pressupostària màxima anual anirà a càrrec de l’aplicació
pressupostària 8000/920/22706 del pressupost de la Corporació per als
exercicis 2019 i 2020, i en cas que hi hagués pròrroga per a l’exercici
2021.
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7. LLOC I TERMINI D’EXECUCIÓ
Diputació de Tarragona. Termini d’execució des de la formalització del
contracte fins al 31/01/2021. Es preveu una pròrroga voluntària d’un any
en cas que es prorrogui la pòlissa d’assistència sanitària col·lectiva. En
cas que es modifiquessin les dates d’execució del contracte de la pòlissa
d’assistència sanitària, l’execució del present contracte, s’adaptarà als
mateixos terminis.

8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
La puntuació màxima que cadascuna de les ofertes podrà obtenir és de
100 punts, d’acord amb el següent desglossament de criteris:
-

Oferta econòmica (70 punts)

Per calcular els punts s’aplicarà la fórmula següent:
70 x (Oferta més baixa / Oferta que es valora) = puntuació oferta valorada
No obtindrà puntuació l’oferta que no efectuï baixa respecte als preus de
licitació.
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-

Experiència de la persona adscrita al contracte (30 punts). Es
valoraran els serveis similars prestats pel licitador que superi els
criteris de solvència i s’atorgaran 2 punts per cada any sencer de
contractes de serveis similars amb un màxim de 30 punts. Per
realitzar el càlcul es sumaran el total d'anys de cada contracte
acreditat restant els exigits per solvència mínima.

9. CRITERIS DE SOLVÈNCIA
Els licitadors seran corredors d’assegurances, d’acord amb l’establert a la
Llei 26/2006, de 17 de juliol, de corredors d’assegurances i
reassegurances privats, i que en els últims 3 anys hagin executat un
mínim de 2 serveis similars a l’objecte d’aquesta contractació amb entitats
públiques de més de 100 treballadors, amb una durada mínima de cada
contracte d’1 any.
10. PENALITATS
No n’hi ha.
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No se’n preveuen.
12. PRESENTACIÓ OFERTES
Els documents tècnics de descripció dels requisits establerts en els plecs
tècnics i els criteris d’adjudicació especificats en aquesta memòria s’haurà
d’acreditar documentalment.
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11. MODIFICACIONS
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