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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 2: Danys materials produïts a mobiliari, equipament i existències; contingut 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 2: Danys materials produïts a mobiliari, equipament i existències; contingut 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. 
 

20 

PUNTUACIÓ TOTAL 20 

 

Px =  2 *Oe 
            Ox 
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Justificació de les valoracions: 
En primer lloc, cal destacar que el número de treballadors que es recull a l’esborrany no és correcte, 
ja que consten 660. Entenem que és un error subsanable i que és degut a que el número no es 
detallava al Plec Tècnic de Prescripcions. 
 
En quant a les cobertures, contempla totes les especificades en el Plec Tècnic: 
 
1. Incendi i Complementaris: 
2. Riscos Extensius: 
3. Danys per Aigua: 
4. Trencament: 
5. Robatori i espoliació: 
6. Danys Elèctrics 
7. Avaria de Maquinària: 
8. Danys a Equips Electrònics: 
9. Danys a mercaderies en cambres refrigerades: 
10. Reclamació i Defensa: 
 
 
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.  
 

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 

 

Px =  2 *Oe 
            Ox 
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Justificació de les valoracions: S’atorga la màxima puntuació degut a que es contemplen totes 
les prestacions sol·licitades 
 
 
 
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 donat que es contempla la 
millora complementària sol·licitada: 
 
“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” 
 
 
 
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. 
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LOT 2: Danys materials produïts a mobiliari, equipament i existències; contingut 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 

       40 40 

 
 
 
 
 
 

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

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