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RECTIFICACIÓ DE L’INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA DEL LOT 1 DE LA LICITACIÓ QUE 
CONSTA EN LA PAGINA WEB – PERFIL DEL CONTRACTANT 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). 
 
 
2021-52 PÒLISSA RC MEDITERRÀNIA I COLLSEROLA (2 LOTS) 
 

I. Que s’ha constatat la necessitat d’esmenar l’informe de valoració tècnica corresponent al Lot 
1, 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) - 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, que va ser emès en data 28 de 
setembre de 2021. 

 
II. En l’esmentat informe s’establia el següent: 

 
“(…) 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:  

- 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 
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 
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o Despeses Salvament 
o Neteja i trasllat 
o Lloguer d'una càmera o càmeres provisionals 

 
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.  

(…)” 
 

Per tant, rectifiquem l’informe de valoració tècnica corresponent al Lot 1 ja que, al tractar-se 
de cobertures pròpies del contingut i no del continent, entenem que no era necessari que 
l’empresa les plasmés en l’esborrany de pòlissa que van presentar en el SOBRE B – OFERTA 
TÈCNICA del Lot 1.  
 
Finalment, no requerirem a l’empresa perquè aporti novament l’esborrany de la nova pòlissa 
ja que amb el primer esborrany aportat, demostra que compleix amb totes les cobertures 
sol·licitades per cobrir els danys que es pugui produir en el continent del lot 1.  

 

III. S’acorda així mateix, rectificar les puntuacions atorgades a l’empresa GENERALI ESPAÑA 
S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS en l’oferta tècnica del Lot 1 i atorgar-li la màxima 
puntuació. De manera que la puntuació quedaria: 

 
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 
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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 
 

 
 

 
IV. S’acorda, comunicar la rectificació de l’informe de valoració tècnica corresponent al Lot 1 a totes 

aquelles empreses participants en aquest Procediment, als efectes pertinents i publicar aquesta 
rectificació a la Plataforma Electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i al 
Perfil del Contractant de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR). 

 

 

Barcelona, a 29 de setembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sra. Maria de Vallés Silvosa 
Directora de RR.HH. i Jurídic  

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

 

 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 


	2021-52 PÒLISSA RC MEDITERRÀNIA I COLLSEROLA (2 LOTS)

		2021-09-30T17:15:56+0200
	María de Valles




