CONTRACTI\CIO DE t.ES ASSE:GURANCES DE LA
FUNDACIO BIT
INFCIRME FIN,AL

Lor 1 - ASSEGURANCA Dtr DANYS MI\TERIALS ocAStoNATS

AL PATRIMONI DE LA FUNDACIO BIT

Els criteris de valoració de les oferles tal com figurran a les bases son les
següents:

A- Oferta econr)mica
B- Criteris aüáUaOles mrt¡angail fóffruIes

A) Valor de I'oferta económica. Fins a 80 punts
Al preu més econÓmic (més baix) se li assignerran B0 punts i a la resta de
les proposicions se les aplicará la fórmula següent:
P=80*min/of
P és la puntuació obrtinguda

80 és la puntuació nláxima que es pot obtenir
Min és I'oferta més baixa presentacla
Of és l'oferta que es valora
OFERTAS PRESENTADES

¡Oferta económica

InnrC
I

MAPFRE

Oferta / Eur

Puntuación max 80

12.949,40

{10

17.57',5,00

58.94

B) Criteris avaluables

mitjangant fórmules. Fins a 20 punts.

1.- Franquícia d'extensió de garantia

Quan no s'estables;qui franquícia: 4 punts
Quan s'establesqui franquícia: 0 punts

2.-Franquícia de danys eléctrics.
Se valorará amb 1 punt per cada 100,00 Euros de reducció dle la franquícia, amb un
máxim de 3 punts

3.- Franquícia d'ec¡uips electrónics
Se valorará amb 1 punt per cada 50,00 Euros de reducció de la franquícia, amb un
máxim de 3 punts.

4.- Robetori i expoliació. Fins ¿r 5 punts
S'otorgará la máxima puntuac;ió al % del valor parcial contingut més elevat i a la
resta se ponderá aplicant la següent fórmula.
P=5.oflOM
P és la puntuació obtinguda

5 és la puntuació nráxima que es pot obtenir
OM és I'oferta amb¡ o/o del valor parcial contingut més elevat
Of és I'oferta que es valora

5.- Criteris de carácter social.
Es valorará amb 5 punts als licitadors que inr:loguin a la ser¡a proposició técnica el
compromís d'emprar per a l'r-.xecució del r:ontracte, en els supósits de noves
contractacions, baixes i substitucions, a persones en situación legal de desocupació,
segons I'establert en l'article 2ti7 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat
Social, aprovat pel Reial decret Legislatiu 812015 de 30 d'octubre.

OFERTAS PRESEI{TADES

Lmpresa

Fraqui.

I
Ext.
I
I Garantia

Sí

MAPFRb I Sí

Franquí.
Danys

Fmnquí.
Er¡uips

electrics

el,sctón¡cs

Redueix
300,00
euros

5C1,00

Rc'dueix
Euros

No redueix

No redueix

Robatori.

Criteris de
carácten sociaN

TOTAL
PUNTS

50%

NO

6,5

100o/c'

NO

6

Valor
parciill
contingut

PUNTUACIO TOTAL

r*
LFrArc

Oferta econórnica

Criteris
avaluables
mitjangant
fórmules;

TOTAL PUNTS

BO

6,5

€t6,5

54,94

5

€;3,94

I

que ha obtingut millor puntuació per
I I'asseguranga de Danys Materiahs, lot 1, ha estat
i f lnfC amb 86,5 punts.
I L'empresa
I

I

)

J"i-

LOT 2. ASSEGURANCA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Els criteris de valoració de les ofertes tal conr figuran a les bases de la consulta
son les següents:

A- Oferta económica
B- Criteris av'aluables mitiangant fórmult¡s

A) Valor de I'oferta económica. Fins a 75 punts
Al preu més económic (més baix) se li assignaran 75 punts i ¿l la resta de les
proposicions se les aplicará la fórmula següent:
P=75*min/of
P és la puntuació obtinguda

75 és la puntuació rnáxima que es pot obtenir
Min és l'oferta més baixa presentada
Of és l'oferta que es valora

OFERTAS PRESENTADES

Oferta económica
FIATC
AXA

Oferta / Eur

Puntuación max 75

6300.00
5600.00

66.67
75,00

B) Criteris avaluables miltjangant fórmules. Fins a 25 punts.
1.- R. C. Explotacnó. Franquíci¡a General per r;inistre.
Se valorará amb 1 punt per cada 200,00 Euros de reducció de la franquícia, amb un
máxim de 5 punts

2.- R. C. per Cont¡aminació Acr:idental. Franquícia General prer sinistre.
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/

/,t

/J
v/

I
I

,

Se valorará amb 1 ¡runt per cada il00,O0 Euros de reducció de la franquícia, amb un
máxim de 5 punts

3,- RC Explotació. ,Augment del lírnit per víctima.
Se valorará amb 1 punt per cada 20.000,00 eun)s addicionals amb un máxim de 5
punts.

4.- RC Patronal. Augment del límit per víctima.
Se valorará ¿rmb 1 punt per cada 20.000,00 euros addicionals amb un
máxim de 5 ¡runts

5.- Criteris de carác;ter social. Fins a 5 punts
Es valorará amb 5 prunts als licitadors que incloguin a la seva proposició técnica
el compromís d'emprar per a I'exer;ució del contracte, en els supósits de noves

contractacions, baixes i substitucions, a persiones en situación legal de
desocupació. segons I'establert en I'article 267 derl Text Refós de la Llei General
de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret Legislatiu Bl2OjS de 30 d'octubre

OFERTAS PRESENTADES

R.C. Explotac
Fraqui.Generra

rl.U.
contarninación.
Franqur.

general
Reducció 500
Eur
educció

Reducció

400,00 Eur.

R.C.
Explotació.
Aument límit
per victinra
100.000,00
Eur
100.000,00
Eur

R.O.

Criteris

palronal.

Sociials

TOTAL
PUNTS

No

14

No

14

Au,gment limit
per victima.
100.000,00
Eur
100.000,0c)

Eur

PUNTUACIO TOTAL
Empresa

Ofefta econórnica

Criteris
avaluables
mitjangant
fórmules

TOTAL PUNTS

FIATC

66,67

14

8tJ,67

AXA

75

14

B!l

L'empresa que ha obtingut millor puntuació per
l'asseguranga de Res¡ronsabilitat Civil, lot 2, ha estat
;] AXA
amb 89 punts.

Palma, 22 dejuny
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RelCiones Externas
Fundació BIT

