
CONTRACTACIÓ DE LA PÒLISSA D’ASSEGURANCES DEL FONS MUSEÍSTIC I 
DOCUMENTAL DE LA FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA 

 
- ENTITAT ADJUDICADORA: 

Òrgan de contractació: Fundació Barcelona Olímpica 

Tipus de poder adjudicador: No Administració Pública 

Principal activitat del poder adjudicador: promoció de la cultura de l’esport i gestió del Museu 

Olímpic i de l’Esport de Barcelona 

Número d’expedient: 201902 

 

- DADES DE L’ANUNCI: 

Data de publicació: 12/02/2019  

 

- OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ: 

Entitat: Fundació Barcelona Olímpica 

Domicili: Avinguda de l’Estadi, 60. 

Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08038. 

Telèfon: 934 26 06 60 

Adreça electrònica: rvazquez@fbolimpica.es 

Adreça d'Internet del perfil del contractant:  

Plataforma de Contractació del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya 

Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14h. 

 

- OBJECTE DEL CONTRACTE 

Descripció de la prestació: el present contracte té per objecte la contractació d’una pòlissa 

d’assegurances per a peses museístiques i documentals del Museu Olímpic i de l’Esport Joan 

Antoni Samaranch. 

Termini d’execució: durada d’1 any, des del dia 1 d’abril del 2019 fins al 31 de març de 2020, o 

bé un any des de l’endemà de la signatura del contracte si fos posterior. 

Pressupost base de licitació: El preu màxim del contracte, que determina la competència de 

l’òrgan de contractació, és el de 24.000 euros. 

Pròrroga: Sí, possibilitat de prorrogar el contracte durant un any més. 

Divisió en lots i número de lots: No 

Codi CPV:  

Codi CPV: 66510000-8 

Codi CPV: 66515000-3 

 

- TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT: 

Tipus d’expedient: de serveis 

Tramitació: ordinària 

Procediment de licitació: Obert 

S’aplica un acord marc: No 

S’aplica una subhasta electrònica: No 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&set-locale=ca_ES


- PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 

Valor estimat del contracte: 57.600,00.- € (IVA exclòs) 

Admissió de variants: No 

 

- GARANTIES:  

Provisional: No 

Definitiva: Si, 5% de l’import de l’execució del contracte (IVA exclòs). 

 

- REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA: 

Classificació: No 

Solvència:  

La solvència econòmica i financera s’ha d’acreditar mitjançant un justificant de l’existència d’una 

assegurança d’indemnització per riscos professionals  per un import no inferior al valor estimat 

del contracte. L’acreditació s’ha d’efectuar per mitjà d’un certificat emès per l’assegurador en el 

que hi constin els imports i els riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança. 

L’assegurança haurà de ser vigent, com a mínim, fins a la fi del termini de presentació d’ofertes, 

i s’ha d’aportar un compromís de renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva 

cobertura durant tota l’execució del contracte, o bé, l’adjudicatari haurà de comprometre’s a 

tenir-la contractada en el moment de la signatura del contracte. 

La solvència professional o tècnica s’ha d’acreditar mitjançant una relació dels principals serveis 

del mateix tipus que l’objecte del contracte, efectuats pel licitador en el curs dels 3 últims anys, 

que inclogui l’import, la data i el destinatari, avalats per certificats de bona execució. En aquesta 

relació hi ha de constar un mínim de 3 contractes de volum similar o superior al de l’objecte del 

contracte que es licita. 

Declaració responsable d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals mínims 

previstos al plec de prescripcions tècniques. 

 

- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: 

El contracte s’adjudicarà al licitador que obtingui la puntuació màxima. 

 

1. CRITERIS AVALUABLES SUBJECTES A JUDICI DE VALOR, màxim 50 punts. 

 

1.1 Per a la presentació d’un projecte de gestió de sinistres, fins a 25 punts. 

Requisits de presentació: els licitadors hauran d’entregar una descripció detallada de la proposta 

mitjançant un document escrit, ordenat i concís, amb la mida de font similar a Arial 12, a doble 

cara, que no excedeixi de 5 fulls, on s’especifiqui la proposta tècnica, les solucions i els serveis 

proposats per a respondre als requeriments plantejats.  

 

No es valoraran els fulls més enllà dels 5 establerts. 

 

Es valorarà la descripció d’un procediment lògic i coherent que, d’una forma realista, assoleixi 

l’eficiència en la gestió de sinistres. La proposta ha d’indicar els procediments concrets a portar 

a terme en cadascun dels següents punts: 

 



1. Declaració del sinistre amb assignació automàtica de la referència i gestor assignat. 

2. Enviament de documentació. 

3. Informació cronològica de les gestions del sinistre. 

4. Comunicacions i respostes en el termini màxim de 24/48 hores. 

5. Resolució i pagaments en el termini màxim de 24/48 hores des que s’ha obtingut tota la 

informació i documentació. 

Les propostes es valoraran com a EXCEL·LENTS, ACCEPTABLES O DEFICIENTS. Les EXCEL·LENTS  

seran puntuades amb 25 punts, les ACCEPTABLES amb 12,5 punts i les DEFICIENTS amb 0 punts.  

Es considerarà EXCEL·LENT la proposta que compleixi amb tots els requisits de presentació; que 

sigui una proposta realista, ordenada i concisa; que contingui la informació requerida i que 

respongui adequadament a les necessitats indicades (assolir l’eficiència en la gestió de sinistres). 

Es considerarà ACCEPTABLE aquella proposta que, tot i complir amb tots els requisits de 

presentació i ser una proposta realista, ordenada i concisa, presenti deficiències lleus en relació 

a les necessitats indicades.  

Es considerarà DEFICIENT aquella proposta que no sigui presentada complint amb tots els 

requisits de presentació detallats anteriorment i/o no sigui una proposta realista, ordenada i 

concisa, o que presenti deficiències greus en relació a les necessitats indicades.  

 

1.2. Per a la proposta sobre ampliació de les cobertures assegurades, fins a 25 punts.  

Requisits de presentació: els licitadors hauran d’entregar una descripció detallada de la proposta 

mitjançant un document escrit, ordenat i concís, amb la mida de font similar a Arial 12, a doble 

cara, que no excedeixi de 5 fulls, on s’especifiqui la proposta sobre ampliació de cobertures. 

 

No es valoraran els fulls més enllà dels 5 establerts. 

 

Es valorarà la descripció de les cobertures addicionals respecte les cobertures definides al Plec 

tècnic. Les cobertures addicionals incloses a la proposta han de ser realistes, coherents i aportar 

valor afegit. No seran valorades les propostes d’ampliació de cobertures que no siguin 

específiques d’assegurances d’art. 

Les cobertures sobre les que es poden fer ampliacions són, sense caràcter limitatiu, les 

següent:  

- Clàusula de regularització de les primes 

- Clàusula de fragilitat 

- Clàusula de robatori 

- Clàusula d’actes vandàlics 

- Clàusula d’avaria interna 

- Clàusula de no exclusivitat 

- Clàusula de restauració 

- Clàusula de derogació de la regla proporcional o cobertura automàtica 

- Clàusula d’increment automàtic de la suma assegurada per mort de l’artista 

 

Les propostes es valoraran com a EXCEL·LENTS, ACCEPTABLES O DEFICIENTS. Les EXCEL·LENTS  

seran puntuades amb 25 punts, les ACCEPTABLES amb 12,5 punts i les DEFICIENTS amb 0 punts.  



Es considerarà EXCEL·LENT la proposta que compleixi amb tots els requisits de presentació; que 

sigui una proposta coherent, realista  i aporti valor afegit; que aporti cobertures addicionals 

respecte les clàusules detallades dels plec tècnic i que respongui adequadament a les necessitats 

indicades (que sigui aplicable a assegurances d’art).  

Es considerarà ACCEPTABLE aquella proposta que, tot i complir amb tots els requisits de 

presentació; que aporti cobertures addicionals respecte les clàusules detallades del plec tècnic 

i que respongui adequadament a les necessitats indicades (que sigui aplicable a assegurances 

d’art), alhora que sigui una proposta poc coherent, poc realista i/o aporti poc valor afegit.   

Es considerarà DEFICIENT aquella proposta que no sigui presentada complint amb tots els 

requisits de presentació detallats anteriorment; no sigui una proposta coherent, realista o que 

no aporti valor afegit i/o que no compleixi amb les necessitats indicades (que no sigui aplicable 

a assegurances d’art). 

 

2. CRITERIS OBJECTIUS I DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA, màxim 50 punts. 

2.1. Per l’oferta econòmica, fins a 35 punts. 

L’oferta serà ponderada de la següent manera: 

S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui 

admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació 

(és a dir, el pressupost màxim de licitació) i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la 

puntuació es farà aplicant la següent fórmula. 

Per tal de puntuar les ofertes presentades s’aplicarà la fórmula següent per al preu fix i per al 

preu variable a raó del preu base: 

 

Pressupost net de licitació – Oferta   

------------------------------------------------------------------------- x  Punts Màxims = Puntuació Resultant 

Pressupost net de licitació – Oferta més econòmica 

 

Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals 

o desproporcionats: 

- Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes. 

- Un diferencial de 15 punts percentuals respecte del pressupost base de licitació, en el 

cas d’un únic licitador. 

 

En cas de detectar-se una baixa amb valors anormals o desproporcionats s’aplicarà en l’establert 

a l’article 149 LCSP. 

 

Es rebutjarà l’oferta si es comprova que és anormalment baixa perquè no compleix les 

obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, 

en el Dret Nacional, els convenis col·lectius sectorials i per les disposicions de Dret internacional 

enumerades en l’annex X de la Directiva 24/2014. 

 

Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors 

considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el conveni d’aplicació, a l’efecte de verificar 

l’adequació de l’oferta als costos salarials, es podrà requerir informe tècnic complementari de 



l’òrgan de representació de les persones treballadores o d’una organització representativa del 

sector. 

 

L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una 

oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les 

persones que executaran el contracte considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el 

conveni d’aplicació. 

 

2.2. Per la lliure designació de pèrits per part de la FBO. La ponderació màxima d’aquest criteri 

d’adjudicació és de 15 punts. 

 

Les ofertes que permetin la lliure designació de pèrits per part de la FBO obtindran la màxima 

puntuació. La resta, 0. 

 

La documentació justificativa d’aquests criteris avaluables de forma automàtica s’han d’incloure 

necessàriament i únicament en el Sobre 3. 

 

Puntuació de la totalitat dels criteris (1 + 2): 100 punts. 

 

Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No. 

 

- PRESENTACIÓ DE LES OFERTES: 

Termini de presentació d’ofertes: 15 dies naturals des de la data de publicació 

Documentació que cal presentar: Veure clàusula 8 del Plec de Clàusules Administratives 

Particulars.  

Presentació Electrònica: No. 

S’utilitzen les comandes electròniques: No. 

S’accepta la facturació electrònica: Sí. 

S’utilitza el pagament electrònic: No. 

 

- OBERTURA DE PROPOSICIONS: 

Entitat: Fundació Barcelona Olímpica 

Lloc: Sala d’actes, edifici Avinguda de l’Estadi, 60, 08038 Barcelona. 

Data i hora: a partir de la data de venciment de presentació de proposicions + 24h. Es publicarà 

la data i hora concretes al Perfil del Contractant amb una antelació de tres dies.  

Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic. 

Despeses d'anunci: No n’hi ha 

Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i castellà. 

 

- RECURSOS: veure clàusula 29 del Plec de Clàusules Administratives Particulars 


