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L’INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT 
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL CONTRACTE RELATIU A LA  
CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI D’ASSEGURANÇA PELS DANYS MATERIALS DEL PATRIMONI 
DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 
 
2021-052 PÒLISSA RC MEDITERRÀNIA I COLLSEROLA (2 LOTS) 
 
LOT 1: Danys materials produïts a edificacions i instal·lacions fixes; continent de l’Edifici 
Collserola, Mòdul VHIR, Edifici Mediterrània, Planta 13 i Planta 14 
 
En data 28 de setembre de 2021 s’ha procedit a valorar, segons els criteris establerts a les bases del 
concurs, les ofertes presentades per les empreses participants en el present procés de licitació relatiu 
al “Servei d’assegurança pels danys materials del patrimoni de la Fundació Hospital 
Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR)”. 
 
La licitació objecte d’aquesta acta, va ser publicada al Perfil del Contractant de la nostre web en data 
23 d’agost de 2021, i la data màxima per a la presentació d’ofertes segons els terminis mínims que 
contempla la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, va finalitzar el passat 
07 de setembre de 2021. 
 
Tal i com es va fer constar en l’Acta de Constitució de la Mesa de Contractació i d’Obertura del Sobre 
Núm. 1 de data 09 de setembre de 2021, la documentació presentada no contenia defectes 
esmenables. 
 
El 15 de setembre de 2021, va procedir-se a la realització de l’obertura del sobres amb les ofertes 
avaluables mitjançant criteris subjectes a judici de valor, tal i com es va fer constar en l’Acta de 
Constitució de la Mesa de Contractació i d’Obertura del Sobre Núm. 2.   
 
Tot seguit, es detalla la puntuació i motivació de les ofertes, que s’ha anat reproduint tenint en compte 
les especificacions contemplades al Plec de Clàusules Administratives Particulars, d’acord amb el 
quadre de puntuacions següent: 
 
Els criteris que a continuació s’indicaran, s’avaluaran mitjançant judicis de valors i s’aplicaran al 
contingut del sobre nº 2: 
 
LOT 1: Danys materials produïts a edificacions i instal·lacions fixes; continent de l’Edifici 
Collserola, Mòdul VHIR, Edifici Mediterrània, Planta 13 i Planta 14 
 

OFERTA TÈCNICA ........................................................................................ MÀXIM 40 PUNTS. 

 

2.1 Esborrany de la pòlissa .......................................................................... MÀXIM 20 PUNTS. 

Per la presentació de l’esborrany de la pòlissa que reculli, al menys, totes les cobertures i límits 
sol·licitats en la present licitació. 
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Les empreses que es presentin a la present licitació hauran de presentar en el Sobre B – 
OFERTA TÈCNICA una proposta / esborrany de pòlissa que, almenys, contingui totes les 
cobertures que demanem a la clàusula 7 del Plec Tècnic i contemplin els límits i sublímits 
reflectits en la clàusula 10 i 11 del  Plec Tècnic. 
En cas que alguna empresa no inclogués en la seva proposta / esborrany de pòlissa totes de 
les cobertures que es demanen, quedaria exclosa de la licitació. 

 
 
Altres criteris avaluables automàticament: 
 

2.2  Franquícia .................................................................................................... MÀXIM 10 PUNTS. 
 
Es tindrà en compte i serà puntuable qualsevol rebaixa de l’import màxim de franquícia (600 euros, 
per les cobertures de Riscos Extensius, Danys elèctrics, Avaria de Maquinaria, Avaria de ordinadors 
i equips electrònics i Mercaderies en càmeres), d’acord amb la següent formula i a raó de 2 punts per 
cobertura fins al màxim de 10 punts.  
 

Px: puntuació oferta econòmica valorada  
Oe: Franquícia més baixa   
Ox: Franquícia valorada  

 
 
2.3. Inclusió de garanties opcionals: ...................................................................MÀXIM 10 PUNTS.  
 
Els licitadors podran incorporar, com a millora complementària, la garantia de TOT RISC 
ACCIDENTAL.  
 
En el cas que el licitador no inclogui aquesta millora, serà puntuada amb 0 punts. 
 
 
Exposat l’anterior, s’indica a continuació la puntuació que s’ha assolit per cada sub-apartat: 
 
2.1 Esborrany de la pòlissa ........................................................................ (Fins a 20 punts) 
 

ESBORRANY DE LA PÒLISSA 

 
GENERALI ESPAÑA 
S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 
 

Per la presentació de l’esborrany de la pòlissa que reculli, al menys, 
totes les cobertures i límits sol·licitats en la present licitació. 
 

15 

PUNTUACIÓ TOTAL 15 

 

Px =  2 *Oe 
            Ox 
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Justificació de les valoracions: 
 
En primer lloc, cal destacar que l’esborrany de pòlissa conté un error quan contempla com a 
“número de empleados” que la xifra és “0”. Entenem que aquest error és subsanable i que és 
degut a que el PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES no indicava el número total d’empleats 
de VHIR. 
 
Entrant a valorar l’esborrany de pòlissa, s’ha verificat que recull pràcticament totes les cobertures 
i limitis sol·licitats en la present licitació, però manquen algunes puntuals, motiu que justifica no 
atorgar la màxima puntuació. En concret: 
 

- Incendi i Complementaris: conté totes les cobertures requerides. 
- Riscos Extensius: conté totes les cobertures requerides 
- Danys per Aigua: conté totes les cobertures requerides (i contempla alguna no 

sol·licitada, com ara “fontanería urgente sin daños”). 
- Trencament: conté totes les cobertures requerides 
- Robatori i espoliació: conté totes les cobertures requerides, incloent millores com la 

“infidelidad de empleados”, no sol·licitada. 
- Danys Elèctrics: es contemplen al 100% de cobertura per “fenónemos eléctricos”. 
- Avaria de Maquinària: només contempla els danys per fenòmens elèctrics. Quan es 

sol·licitava: 
o Maneig equivocat, imperícia i negligència: no es recull 
o Actes malintencionats: no es recullen 
o Vicis ocults (errors de disseny, càlcul, defectes construcció, etc.): no es recullen 
o Força centrífuga: no es recull 
o Autocalentament: no es recull 
o Caiguda, impacte, col·lisió: no es recull 
o Falta d'aigua en calderes: no es recull 
o Defectes de greixatge, afluixament de peces i esforços anormals. No es recull 
o Fallada en els dispositius de regulació: no es recull 

- Danys a Equips Electrònics: no es contemplen, només entrarien danys per fenòmens 
elèctrics. 

o Per maneig equivocat, imperícia i negligència 
o Per actes malintencionats 
o Per fenòmens elèctrics 
o Per Vicis ocults (errors de disseny, càlcul, defectes construcció, etc.) 
o Per caiguda, impacte, col·lisió 
o Despeses de reobtenció o reproducció de la informació continguda en suports 

magnètics de dades. 
o Lloguer d'un processador de dades: no es contemplem 

- Danys a mercaderies en cambres refrigerades: no es contemplen 
o Per elevacions i descensos accidentals de la temperatura 
o Per variacions en les concentracions gasoses 
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o Per danys en la conducció elèctrica (podrien entrar per fenòmens elèctrics) 
o Per Interrupció o fallada en el subministrament públic d'energia elèctrica (podrien 

entrar per fenòmens elèctrics) 
o Per fuites accidents de medi refrigerant 
o Mesures de Salvament 
o Despeses Salvament 
o Neteja i trasllat 
o Lloguer d'una càmera o càmeres provisionals 

- Reclamació i Defensa: es recullen 
 
 
Finalment, tot i que hi ha algunes cobertures que no acaben d’estar plasmades explícitament en 
l’oferta tècnica presentada per GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, els 
atorguem una puntuació de 15 punts sobre 20 ja que l’empresa accepta en la seva integritat tot 
el contingut dels Plecs objecte de la present licitació, i així ho manifesta en la clàusula 11 de 
l’esborrany de pòlissa que presenten. Així doncs, entenem que tot hi no haver estat explícits amb 
algunes cobertures, l’empresa accepta el Plec Tècnic en la seva integritat per donar cobertura a 
totes les clàusules que es sol·liciten i sol·licitarem novament l’esborrany de la nova pòlissa amb 
totes les cobertures mínimes requerides. 
 

“ (...) Cláusula 11 
 
Generali, S.A. de Seguros y Reaseguros, enterada de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
y Prescripci ones Técnicas Particulares que han de regir en el Concurso para adjudicar, mediante 
procedimiento abiertoo , el contrato de seguro de LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI 
VALL HEBRON- INSTITUT DE RECERCA los acepta en su integridad y se compromete a su 
ejecución con arreglo a los mismos.  
 
En caso de duda en cuanto a la interpretación de las coberturas de la presente póliza y las 
condiciones del pliego de condiciones técnicas, prevalecerán las más favorables al asegurado.  
 
FRANQUICIAS:  
Riscos Extensius 600 €  
Danys Elèctrics 600 €  
Avaria de Maquinària 600 €  
Avaria ordenadors i equips electrònics 600 €  
Mercaderies en Càmeres 600 €  
TR accidental 600 €         (...)” 

 
 
2.2 Franquícia ................................................................................................. ( Fins a 10 punts) 
 
Es tindrà en compte i serà puntuable qualsevol rebaixa de l’import màxim de franquícia (600 euros, 
per les cobertures de Riscos Extensius, Danys elèctrics, Avaria de Maquinaria, Avaria de ordinadors 
i equips electrònics i Mercaderies en càmeres), d’acord amb la següent formula i a raó de 2 punts per 
cobertura fins al màxim de 10 punts.  
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Px: puntuació oferta econòmica valorada  
Oe: Franquícia més baixa   
Ox: Franquícia valorada  

 

CONCEPTE PREU PREU 
OFERTAT 

GENERALI 
ESPAÑA S.A. DE 
SEGUROS Y 
REASEGUROS 

Riscos Extensius. (2 punts) 600,00€ 600 2 

Danys Elèctrics. (2 punts) 600,00€ 600 2 

Avaria de Maquinària. (2 punts) 600,00€ 600 2 

Avaria ordenadors i equips electrònics (2 punts) 600,00€ 600 2 

Mercaderies en Càmeres (2 punts) 600,00€ 600 2 

PUNTUACIÓ TOTAL 10 

 
Justificació de les valoracions:  S’atorga la màxima puntuació perquè la cobertura és la 
màxima possible. 

 
 
2.3. Inclusió de garanties opcionals: ...................................................................MÀXIM 10 PUNTS.  
 

GARANTIES OPCIONALS 
GENERALI ESPAÑA 
S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

Els licitadors podran incorporar, com a millora complementària, 
la garantia de TOT RISC ACCIDENTAL.  
 

10 
 

PUNTUACIÓ TOTAL 10 
 
Justificació de les valoracions:  
 
S’atorga la màxima puntuació perquè la companyia ofereix: 
 
“Todo Riesgo Accidental 
Impacto durante las operaciones de carga y descarga 
Mala estiba 
Caída o hundimiento de estanterías 
Cualquier otra causa de carácter accidental 
Salvamento de los bienes asegurados 
Desescombro, limpieza y traslado” 

Px =  2 *Oe 
            Ox 
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A continuació es detalla el quadre de puntuacions pel que fa a les ofertes tècniques, el qual 
s’acabarà de completar amb la part econòmica presentada per cada empresa, una vegada tingui 
lloc l’obertura pública del sobre nº 3, que serà el proper 29 de setembre de 2021 a les 09:00 h, 
mitjançant Microsoft Teams amb l’eina de Sobre Digital, tal i com s’anuncia a les bases de la 
present licitació publicades a la web del VHIR. 
 
 
LOT 1: Danys materials produïts a edificacions i instal·lacions fixes; continent de l’Edifici 
Collserola, Mòdul VHIR, Edifici Mediterrània, Planta 13 i Planta 14 
 
 

 QUADRE DE PUNTUACIONS 
    60%     40%  

Ofertes presentades: Oferta 
econòmica  Valoració 

Econòmica 
Aspectes 
Tècnics  

  BI IVA TOTAL     TOTAL 
GENERALI ESPAÑA 
S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

       35 35 

 
 
 
 
 
 

Barcelona, 28 de setembre de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sra. Maria de Vallés Silvosa 
Directora de RR.HH. i Jurídic  

Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR) 
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