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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
UNITAT DE GESTIÓ ECONÒMICA I NÒMINES

Ref: AGO/gbt
Data: 30 de maig de 2018
Assumpte: Contractació de la pòlissa col·lectiva d’assegurança d’assistència
sanitària, hospitalària i quirúrgica per al personal de la Diputació de Tarragona i
els seus organismes autònoms
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR
1. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ
Actualment la Diputació de Tarragona té subscrit un contracte amb DKV
Seguros y Reaseguros, SA per la prestació d’assistència sanitària al personal
de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms. Aquest contracte
tenia una vigència de 2 anys amb possibilitat de pròrroga de dos anys més. El
proper 31 de desembre de 2018 finalitza la vigència d’aquest contracte i per
tant, és necessari contractar de nou aquest servei.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte és la contractació d’una pòlissa d’assegurança col·lectiva
d’assistència sanitària, hospitalària i quirúrgica per al personal de la Diputació
de Tarragona i els seus organismes autònoms.
Tractament de dades de caràcter personal (ref. Reglament LOPD 1720/2007):
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SÍ
Nivell de Seguretat alt.
3. DIVISIÓ EN LOTS
En el plec tècnic es preveuen tres col·lectius de personal que es podran
incloure a la pòlissa:
- Personal Diputació
- Persones beneficiàries
- Classe passiva
No obstant això, i per tal de garantitzar 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 DELS PREUS
Al plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació de la pòlissa
d’assistència sanitària col·lectiva per al personal de la Diputació de Tarragona
s’estableixen els següents preus màxims unitaris de licitació:
 Pòlissa de quadre mèdic per a titulars i beneficiaris: 52 € mensuals.
 Pòlissa de reembors per a titulars i beneficiaris: 90 € mensuals.
 Pòlissa per a la classe passiva: Tarifes oficials de l’adjudicatari amb un
30% de descompte com a mínim i amb un topall màxim de 155 euros
mensuals.
Aquest imports s’han determinat de la següent manera:
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Tenint en compte que actualment tenim una pòlissa de quadre mèdic amb a un
preu mensual de 44 euros i que el preu no s’ha modificat durant 4 anys, es creu
convenient analitzar els preus de mercat.
S’ha fet un estudi dels preus de mercat publicats a les webs de 4 empreses del
sector amb experiència i tenint en compte el col·lectiu de treballadors que tenim
actualment d’alta a la pòlissa d’assistència sanitària el resultat és el següent:
TRAM

Preu
TOTAL empresa
1

26-30

11

31-35

44

36-40

88

41-45

145

46-50

76

51-55

79

56-60

66

61-65

35

TOTAL

544

PREU
MITJÀ
PÒLISSA
MENSUA
L

63,50 €
65,60 €
67,75 €
75,15 €
81,50 €
99,55 €
127,10 €
147,25 €

Preu
empresa
2
698,50 €
2.886,40 €
5.962,00 €
10.896,75 €
6.194,00 €
7.864,45 €
8.388,60 €
5.153,75 €

46,00 €
46,00 €
46,00 €
46,00 €
54,00 €
62,00 €
72,00 €
87,00 €

Preu
empresa
3
506,00 €
2.024,00 €
4.048,00 €
6.670,00 €
4.104,00 €
4.898,00 €
4.752,00 €
3.045,00 €

60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
87,00 €
87,00 €
107,00 €

Preu
empresa
4
75,10 €

826,10

76,70 €

3.374,80

78,55 €

6.912,40

83,17 €

12.059,6

89,56 €

6.806,56

99,27 €

7.842,33

114,44 €

7.553,04

138,03 €

4.831,05

660,00 €
2.640,00 €
5.280,00 €
8.700,00 €
4.560,00 €
6.873,00 €
5.742,00 €
3.745,00 €

48.044,45 €

30.047,00 €

38.200,00 €

88,32 €

55,23 €

70,22 €

Aquest estudi ens va portar a determinar que el preu que tenim establert de 44
euros no s’adequa als preus actuals de mercat. No obstant, i tenint en compte
que es tracta d’una pòlissa d’assistència col·lectiva, els preus seran més baixos
que els de mercat. Tenint en compte que la mitjana dels preus de mercat
analitzats és de 76,51 € i que es preveu que tractant-se d’una pòlissa col·lectiva
es farà un descompte aproximat del 30%, es preveu un import aproximat de 53
euros.
A partir d’aquí s’acorda el següent:
- Prima de quadre mèdic: s’estableix el preu de 52 € mensuals.
- Prima de reembors: s’estableix el preu de 90 € mensuals.
- Pel que fa a la classe passiva es valora l’opció de fer un preu únic per
tots els assegurats en aquest col·lectiu, però finalment s’arriba a la
conclusió que per no perjudicar al personal de menys edat dins d’aquest
col·lectiu, es farà un escalat per edats però posant un preu màxim.
D’aquesta manera s’aconsegueix que el personal que s’acaba de jubilar
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no hagi de pagar un preu més elevat per compensar el preu del personal
de més edat.
5. PRESSUPOST I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
5.1. Pressupost (IVA exclòs):
El pressupost es calcula en base a 2.280 potencials assegurats (1140
treballadors amb 1 beneficiari cadascun)
El preu sobre el qual s'ha fet el càlcul és una mitja ponderada dels preus
unitaris de la modalitat de quadre mèdic (52 €) i la modalitat de reembors (90€),
tenint en compte que actualment del 100% de les pòlisses, aproximadament un
90% són de quadre mèdic i un 10% de pòlissa de reembors:
2.280 x 90% x 52€ x 24 mesos = 2.560.896€
2.280 x 10% x 90€ x 24 mesos = 492.480 €
TOTAL pressupost màxim (2 anys) titulars i beneficiaris = 3.073.896 €
Pel que fa a la classe passiva, s’ha comptat tenint en compte el personal que hi
ha actualment a la pòlissa d’assistència sanitària en aquest grup més el
col·lectiu d’exempleats:
137 persones x 155 € de topall màxim= 21.235,00 € mensuals
TOTAL pressupost màxim (2 anys) classe passiva: 509.640,00 €
TOTAL PRESSUPOST MÀXIM CONTRACTE (2 anys): 3.583.536,00 €
Aquest import resta condicionat al nombre de treballadors i beneficiaris que
s'adhereixin a la pòlissa.
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5.2. Valor estimat del contracte (IVA exclòs):
Tenint en compte que hi ha prevista una pròrroga voluntària d’un any, el valor
estimat del contracte seria de :
3.583.536,00 € (2 anys) + 1.791.768,00 € (pròrroga) = 5.375.304,00 €

6. FINAÇAMENT DEL CONTRACTE
La despesa pressupostària màxima anual a càrrec de la Diputació de
Tarragona serà de:
1.140 treballadors – 27 diputats (que no tenen ajuda) = 1.113 treballadors
1.113 treballadors x 12 mesos x 30 € (import orientatiu de l’ajut de la
Diputació)= 400.680,00 € anuals.
Aquest import resta condicionat al nombre de treballadors que s’adhereixin a la
pòlissa.
7. LLOC I TERMINI D’EXECUCIÓ
Diputació de Tarragona. Termini d’execució de l’1/01/2019 al 31/12/2020. Es
preveu una pròrroga voluntària d’un any.
8. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Signat per: Alejandro Grau Orts
Càrrec: CAP D'ÀREA DE RECURSOS HUMANS I POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACI
Data: 25-06-2018 11:06:25
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: 4 de 6

Codi de verificació: e3d2e69e-bdd1-446f-bc65-cc988b85c327

La puntuació màxima que cadascuna de les ofertes podrà obtenir és de 100
punts, d’acord amb el següent desglossament de criteris:
8.1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA:
(fins 77 punts)
Els criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica que serviran per
valorar les ofertes presentades a la licitació són els següents :
 Oferta econòmica: fins 30 punts
- Prima de la modalitat de quadre mèdic (clàusula 5 del plec tècnic), fins a 25
punts
Per calcular els punts corresponents s’aplicarà la fórmula següent:
Oferta amb més baixa
25 x ______________________ = Puntuació oferta valorada
Oferta que es valora
- Prima de la modalitat de reembors (clàusula 5 del plec tècnic), fins a 5 punts
Per calcular els punts corresponents s’aplicarà la fórmula següent:
Oferta amb més baixa
5 x ________________________ = Puntuació oferta valorada
Oferta que es valora
No obtindrà puntuació l’oferta que no efectuï baixa respecte als preus de
licitació.
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Millores en general: fins a 13 punts

Per tal de donar la diferent puntuació s’haurà de presentar la documentació
acreditativa.
- Garanties complementàries o millora de cobertures de les prestacions de la
clàusula 2 del plec tècnic, fins a 3 punts:
-

2 punts si s’ofereix el complement dental amb preus franquiciats
1 punts 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.

- Condicions de la pòlissa de reembors, fins a 4 punts:
- Increment del percentatge del 80% de despeses de reembors en la
modalitat de pòlissa de reembors (clàusula 2.2), fins a 2 punts
o En cas d’increment superior al 85%, fins a 2 punts
o En cas d’increment entre el 81% i el 85%, fins a 1 punt
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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.
Increment del límit general de 100.000 euros per persona
assegurada i anualitat a la modalitat de reembors (clàusula 2.2), fins a
2 punts, distribuïts de la següent manera:
o en cas d’increment superior a 200.000 euros, fins a 2 punts
o en cas d’increment superior a 150.000 euros i fins a 200.000
euros, fins a 1 punt
o 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.
- Millores en l’assegurança referent a la continuïtat i prestacions de la classe
passiva, fins a 6 punts:
o Fins a 2 punts: Els licitadors podran ofertar com a millora un descompte
més alt del 30% establert a la clàusula 5.2 per a la classe passiva.
S’atorgaran els 2 punts al licitador que oferti el major percentatge de
descompte i la resta es farà de forma proporcional.
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o 4 punts: Si la companyia oferta que el personal jubilat i els seus
beneficiaris es pugin mantenir a la pòlissa del col·lectiu de personal de
diputació i persones beneficiàries mentre estigui en vigència el contracte
(pòlissa exempleats), d’acord amb la clàusula 8.1.
Personal facultatiu, centres i clíniques, fins a 34 punts:
-

Fins a 10 punts: Major número de facultatius al quadre mèdic a la
demarcació de Tarragona.
Fins a 6 punts: Major número de poblacions amb facultatius o centres a
la demarcació de Tarragona.
Fins a 10 punts: Major número de centres sanitaris propis o participats o
concertats amb dotació mèdico-quirúrgica a la demarcació de Tarragona
Fins a 6 punts: 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.
Fins a 2 punts: Menor número de prestacions que requereixin
autorització prèvia
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
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8.2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES EN BASE A JUDICIS DE
VALORS (fins a 23 punts)
Per tal de donar la diferent puntuació s’haurà de presentar la documentació
acreditativa.
Els criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor que serviran per
valorar les ofertes presentades a la licitació abastaran els aspectes següents:
-

Millors condicions de prestació de la modalitat de quadre mèdic i altres
especialitats no incloses en el plec, fins a 10 punts.
Centres i clíniques del quadre mèdic de la demarcació de Tarragona i
Barcelona amb certificacions de qualitat i reconeixements, fins a 10
punts.
Menor complexitat en la gestió i tramitació de les prestacions, fins a 3
punts.

9. CRITERIS DE SOLVÈNCIA
Els licitadors seran entitats asseguradores que hauran d’estar inscrites
en el Registre de la Direcció General d’Assegurances i hauran de
disposar de les autoritzacions necessàries de l’activitat que es contracta,
així com, estar facultades legalment per prestar els serveis assistencials
inclosos en aquest plec.
10. PENALITATS
No n’hi ha
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11. MODIFICACIONS
No se’n preveuen.

Signat per: Alejandro Grau Orts
Càrrec: CAP D'ÀREA DE RECURSOS HUMANS I POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACI
Data: 25-06-2018 11:06:25
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/

