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ADJUDICACIÓ CONTRACTE PRIVAT DEL SERVEI D’ASSEGURANÇA 
D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA A PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE MANACOR I 
ALS SEUS BENEFICIARIS.  (EXP. 05/2018) 
 
DECRET 
 
Antecedents 
 
- Acta de la Mesa de Contractació de data 26 de març de 2018, de valoració criteris 
d’adjudicació i de proposta d’adjudicació del contracte privat del servei d’assegurança 
d’assistència sanitària a personal de l’Ajuntament de Manacor i als seus beneficiaris, 
mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i selecció de l’adjudicatari en funció de 
diversos criteris a DKV SEGUROS Y REASEGUROS SA 
 
- Resolució de batlia de 10 de maig de 2018 requerint al licitador proposat adjudicatari la 
constitució de la garantia definitiva i la documentació exigida com a requisits previs a 
l’adjudicació assenyalats al PCA de conformitat amb els articles 146.1 i 151.2 del TRLCSP 
 
- Acord de la Mesa de contractació de 21 de juny de 2018 d’acceptar la documentació 
presentada pel proposat adjudicatari que li havia estat requerida per l’òrgan de contractació 
prèvia a l’adjudicació. 
 
RESOLC 
 
1) Adjudicar al licitador DKV SEGUROS Y REASEGUROS SA amb CIF A50004209, el 
contracte privat del servei d’assegurança d’assistència sanitària a personal de l’Ajuntament de 
Mancor i als seus beneficiaris, pel preu màxim anual de 85.565,64 euros, (activitat exempta 
d’IVA), en funció del p reu unitari mensual màxim per persona de 72 euros, per un periode 
d’un any a comptar des del dia de la data que s’estableixi en la formalització del contracte per 
a l’inici del servei, sent la data prevista d’inici el dia 1 de gener de 2019, podent-se prorrogar 
per una altre anualitat, i amb les següents millores ofertades i acceptades: 
 
- Fer extensives als assegurats, al seu viudo o vidua, i als seus beneficiaris que en el moment 
de la jubilació o d'invalidesa dels assegurats vulguin continuar privadament amb dita prestació, 
així com aquells que des de l'abril de 1993 gaudeixin d'aquest benefici i així ho sol.licitin, 
sense que es pugi exigir cap termini de carència ni la declaració de salut prèvia per part 
d'aquests titulars o beneficiaris ni al.legar la preexistència de cap tipus de malaltia, les 
prestacions sanitàries de la modalitat de l’assegurança DKV Integral Elite, el qual serà facturat 
i abonat directament pels interessats a l’entitat asseguradora i amb els següents percentatges 
d’increment o de rebaixa respecte del preu unitari mensual. A més inclou la cobertura dental 
sense copagos. 
 
PERCENTATGE EDAT PRIMA MENSUAL 
Descompte 26,69% damunt prima ofertada 0 A 65 anys 52,79 euros 
Descompte 12,08% damunt prima ofertada 66 a 75 anys 63,30 euros 
Augment 6,41% damunt prima ofertada 76 a 85 anys 76,62 euros 
Augment 45,20% damunt prima ofertada 86 a 99 anys 104,55 euros 
 



- Fer extensives al personal en actiu que pertany a altres col· lectius de l’Ajuntament de 
Manacor i dels seus organismes autònoms, distints dels funcionaris integrats, (funcionaris no 
integrats, personal laboral, personal eventual i membres i alts càrrecs de la corporació en cada 
mandat electoral) fins a l’edat dels 65 anys,  amb un prima per mes de 45 euros amb la 
modalitat de DKV integral Elite, exigint termini de carència en casos de part i també exigint la 
declaració prèvia de salut prèvia. A més inclou la cobertura dental sense copagos 
 
- Fer extensives al cònjuge i als parents dins el primer grau de consanguinitat dels funcionaris 
integrats en actiu, quan aquells no reuneixin la condició de beneficiaris, sense que es pugi 
exigir cap termini de carència ni la declaració de salut prèvia, les prestacions sanitàries de la 
modalitat de l’assegurança DKV Integral Elite, el qual serà facturat i abonat directament pels 
interessats a l’entitat asseguradora sempre que procedeixin amb continuitat de cobertura de la 
pòlissa objecte d’aquest concurs i amb els següents percentatges d’increment o de rebaixa 
respecte del preu unitari mensual. A més inclou la cobertura dental sense copagos. 
 
PERCENTATGE EDAT PRIMA MENSUAL 
Descompte 26,69% damunt prima ofertada 0 A 65 anys 52,79 euros 
Descompte 12,08% damunt prima ofertada 66 a 75 anys 63,30 euros 
Augment 6,41% damunt prima ofertada 76 a 85 anys 76,62 euros 
Augment 45,20% damunt prima ofertada 86 a 99 anys 104,55 euros 
 
- Oferta les clíniques següents de més de 70 llits: 
 
HOSPITAL DE DIA ONCOLÒGIC: 
- Clinica Juaneda 
- Hospital Quirón Palmaplanas 
- Policlinica Miramar 
 
HOSPITALITZACIO GENERAL: 
- Clinica Juaneda 
- Clínica Rotger 
- Policlinica Miramar 
- Hospital de Llevant 
 
HOSPITALITZACIÓ PSIQUIÀTRICA: 
- Hospital Quirón Palmaplanas 
- Policlinica Miramar 
 
- Oferta els facultatius en medicina general i d’altres especialitats al terme municipal de 
Manacor especificats al catàleg “Red DKV de servicios sanitaris”  que adjunta amb l’oferta. 
 
- Assegurança de 6.010,12 euros per mort per accident si l’accident ocasiona la mort de 
l’assegurat immediatament o en el termini d’un any a comptar des de la data d’aquell, la 
Companyia satisfarà al beneficiari el capital fixat per a aquesta cobertura en les condicions 
particulars. Quan l’assegurat sia menor de 14 anys, el capital màxim que es podrà contractar 
serà en concepte de despeses de sepeli 
 
- Servei gratuït de menjador per l’acompanyant per clínica  a l’illa de Mallorca. 
 
2) Publicar aquesta resolució al perfil del contractant i notificar-la als licitadors juntament amb 
les actes de la Mesa de Contractació de valoració dels criteris d’adjudicació, documents que 
contenen la informació necessària exigida per l’article 151.4 del TRLCSP, i que constitueixen 
el fonament jurídic per a la motivació d’aquest acord.  
 



3) Comunicar a l’adjudicatari que la notificació d’aquesta resolució es farà per correu 
electrònic a la direcció que hagi designat en presentar les seves proposicions i, en el seu 
defecte, per fax, i que els efectes de còmput dels terminis establerts en aquesta resolució 
començaran a comptar a partir de la data que el licitador comuniqui a l’Ajuntament per correu 
electrònic o per fax la recepció d’aquesta notificació, al número que s’indica al peu d’aquesta 
resolució. 
 
4) Requerir a l’adjudicatària perquè, en el termini no superior a 15 dies hàbils a comptar del 
següent al del rebut d’aquest requeriment, formalitzi el corresponent contracte administratiu. 
També dintre aquest termini de 15 dies haurà de presentar: 
 
- còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil a què està obligat a subscriure de 
conformitat amb l’establert a la clàusula 28 del PCA que regeix aquesta contractació i darrer 
rebut de la prima. 
 
5) Advertir a l’adjudicatària que quan, per causes imputables a ella, no es pugui  formalitzar el 
contracte dintre del termini indicat a l’apartat anterior, l’Ajuntament podrà acordar la 
incautació sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional que en el seu cas 
s’hagués constituït. 
 
6) Prèviament a l’inici del contracte el contractista haurà de presentar: 
 
- Declaració signada pel representant legal del contractista, de la relació nominal del personal 
que ha d’executar el contracte. 
- L’afiliació i alta a la Seguretat Social dels treballadors directament destinats a l’execució del 
contracte, acompanyat del contractes laborals, havent de presentar la mateixa documentació 
quan es produeixi variació respecte de la presentada. 
- comunicació de qui serà l’interlocutor de l’empresa contractista que mantindrà contacte 
directe amb el departament amb competències sobre aquesta contracta. 
 
7) Comunicar a l’adjudicatària que no es podrà iniciar l’execució del contracte sense la seva 
prèvia formalització. 
 
Manacor, 21 de juny de 2018 
La batlessa, per delegació de firma     N’he pres nota 
(Decret 3093/2017)      La secretària general acctal. 
 
 
 
 
 
 
Isabel Febrer Gelabert      Isabel M. Fuster Fuster 


