Diputació de Tarragona
Àrea de Serveis Interns
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

ANUNCI de la Diputació de Tarragona per la qual es fa pública la licitació d'un contracte
d’obres
Exp. 8004330008-2018-0007373

Per decret de Presidència número 2018-0002255 de 25 de juliol de 2018, va
aprovar l'expedient de contractació, per procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada, 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. Així mateix, va acordar iniciar els tràmits de la licitació
que tindrà lloc amb subjecció a l'establert al plec de clàusules administratives
aprovat, d'acord amb el detall següent:

1. Entitat adjudicadora
a) Diputació de Tarragona.
b) Dependència que tramita l’expedient: Contractació, Aprovisionaments i
Expropiacions.
c) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
d) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals.
e) Central de compres / contractació conjunta: No
f) Número d'expedient: 8004330008-2018-0007373
g) Obtenció de documentació:
1. Dependència: Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.
2. Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 2a planta.
3. Localitat i codi postal: Tarragona, 43003.
4. Codi NUTS: ES514
5. Telèfons: 977296640 – 977296645 – 977296624.
6. Fax: 977296668.
7. Adreça d’internet del perfil de contractant: https://pdc.diputaciodetarragona.cat
8. Adreça electrònica: contractacio@dipta.cat
9. Data límit d’obtenció de documentació i informació: Dia 12 de setembre de 2018.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: pòlissa col·lectiva d’assegurança d’assistència sanitària,
hospitalària i quirúrgica per al personal de la Diputació de Tarragona i dels
Organismes Autònoms.
b) Divisió per lots i núm.: No, 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 garantir la igualtat de prestacions i simplificar la gestió del
contracte, es considera convenient que hi hagi un únic adjudicatari per realitzar les
prestacions
c) Lloc d'execució: Província Tarragona
d) Termini d'execució: de 1/01/2019 al 31/12/2020.
e) Admissió de pròrroga: Si, atesa la naturalesa privada del contracte, i per garantir
l’equilibri econòmic de la prestació, s’estableix una possible pròrroga voluntària d’un (1) any.

f) CPV: 0866.512200-4
g) Codi NUTS: ES514
h) En cas de contractes periòdics, calendari estimat: No.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tipus: Servei.
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert.

-S’aplica un acord marc: No
-S’aplica una subhasta electrònica: No
-S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No
d) Criteris d’adjudicació: Pluralitat de criteris:
- Criteris quantificables mitjançant judicis de valor (fins a 23 punts):
o Millors condicions de prestació de la modalitat de quadre mèdic i altres
especialitats no incloses en el plec, fins a 10 punts.
o Centres i clíniques del quadre mèdic de la demarcació de Tarragona i
Barcelona amb certificacions de qualitat i reconeixements, fins a 10
punts.
o Menor complexitat en la gestió i tramitació de les prestacions, fins a 3
punts
- Criteris avaluables de forma automàtica (fins a 77 punts):
o Oferta econòmica: fins a 30 punts.
o 2.Millores en general: fins a 13 punts:
o Personal facultatiu, centres i clíniques. Fins a 34 punts:
4. Valor estimat del contracte
a) Valor estimat del contracte: 5.375.304,00 euros (IVA exempt)
5. Pressupost màxim de licitació, contracte regit per preus unitaris.
a) Import: 3.583.536,00 (IVA exempts).
b) Preu unitari:

-

Cobertura de quadre mèdic: 52,00 €
Modalitat reembossament: 90,00 €

6. Admissió de variants: No
7. Garanties exigides
a) Provisional: No es preveu per aquest contracte.
b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.

8. Requisits específics del contractista
a) Acreditació de la solvència econòmica, financera i professional o tècnica:

Solvència econòmica financera: El licitador, referit a l'any de major volum de negocis dels
tres últims conclosos, haurà d'acreditar els següents imports de volum anual de negocis:

8.062.956,00 euros. El volum anual de negocis s'acreditarà per mitjà dels comptes anuals
aprovats i dipositats en el registre mercantil o en el registre oficial que correspongui
Solvència tècnica: Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o
similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a
màxim els tres últims anys. El requisit mínim és que, l'import dels serveis sigui: 1.254.237,60 €
-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.

b) Indicació de la part del contracte que l’empresari tingui previst subcontractar,

assenyalant, d’acord amb allò que disposa l’article 215.2.a) LCSP: Si
c) Altres requisits específics: No.

9. Condicions particulars per l’execució del contracte: Vegeu la clàusula 13 del
quadre de característiques del Plec.
10. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 27 de juliol de 2018
11. ACP aplicable al contracte? Sí
12. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a) Data i hora límit presentació: dia 12 de setembre de 2018, a les 14:00 hores
b) Documentació: s’indica a la clàusula 12a del Plec de Clàusules Administratives
c) Lloc de presentació:
1. Entitat: Diputació de Tarragona, Unitat de Contractació, Aprovisionaments i
Expropiacions, i/o Diputació Terres de l’Ebre (Palau Climent)
2. Domicili Tarragona: Passeig de Sant Antoni, 100, 2ª planta, 43003 Tarragona
3. Domicili Terres de l’Ebre: Palau Climent, Carrer Montcada, 32, 43500 Tortosa
d) Presentació electrònica: No, la Diputació de Tarragona no disposa encara dels
mitjans per licitar electrònicament.
e) S’utilitzen les comandes electròniques: no procedeix
f)

S’accepta la facturació electrònica: si

g) S’utilitza el pagament electrònic: si
13. Obertura de les ofertes
a)

Entitat: Diputació de Tarragona

b)

Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100

c)

Localitat: 43003 Tarragona

d)
e)

Data i hora: 19 de setembre de 2018 a les 12:10 h.
Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Aquesta sessió serà oberta al
públic.

f)

Termini duran el qual el licitador resta obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos a
comptar des de la data d’obertura de les ofertes rebudes.

14. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà.
15. Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Diputació de Tarragona
b) Domicili: Passeig de Sant Antoni núm. 100, 2ª planta
c) Localitat i codi postal: Tarragona, 43003
d) Termini per presentar recurs:
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa,
heu
d'interposar
recurs
contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la seva 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 seva
notificació
16. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: No

