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1.OBJECTE DEL CONTRACTE
Restauracions i enquadernacions de documents de l’Arxiu Històric de la Ciutat en els tallers propis dels
adjudicataris i amb mesures de contractació sostenible.
Es preveu la divisió en lots del present contracte atès que es tracta d’un volum considerable de
documents. Els lots són els següents:
LOT 1 Enquadernació de com a mínim 480 volums de diaris actuals. Restauració de com a mínim 30
volums del fons hemerogràfic i de com a mínim 100 llibres del fons bibliogràfic.
LOT 2 Restauració de com a mínim 8 volums del fons arxiu medieval i restauració de com a mínim 510
documents del fons d’arxiu medieval i modern.
LOT 3 Restauració de com a mínim 60 documents del fons cartogràfic i d’obra gràfica i restauració de com
a mínim 130 documents del fons opuscles i guies.
En la present contractació es preveuen mesures socials i de contractació sostenible:
- Criteris de valoració de les ofertes
- Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte
- Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual els licitadors no tenen relació econòmica ni financera
il·legal amb un país considerat paradís fiscal.
Les empreses interessades podran presentar a un màxim de 2 lots però només podran ser adjudicatàries
d’1 un sol lot a no ser que quedi descobert un lot ofertat.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
L'Arxiu Històric de la Ciutat és el centre responsable de la custòdia, tractament, conservació i difusió del
patrimoni documental generat per l'administració municipal des de la creació del règim municipal barceloní,
al igual que d'altres fons documentals que s'han considerat d’interès per a la ciutat, així com de materials
bibliogràfics i hemerogràfics que es consideren de gran interès per a la investigació i recerca històrica.
Garantir la conservació i preservació dels fons que formen part del patrimoni documental municipal i que
constitueixen la memòria històrica de la ciutat és una de les nostres principals responsabilitats i
obligacions. En aquest sentit, una de les accions bàsiques que cal portar a terme és la restauració
d'aquells documents que presenten problemes o un estat de fragilitat que posa en perill la seva integritat
física.
Gràcies als estudis d’estat de conservació del fons documental, que es realitzen constantment a l’AHCB,
s’ha pogut determinar i prioritzar aquells documents que requereixen d’una intervenció urgent.

Per altra banda, per a conservar els diaris actuals en bones condicions i permetre el seu accés i consulta,
cal enquadernar-los amb tapes dures i identificar els lloms per a la seva correcta instal·lació.
D’acord al que estableix l’article 116.f Llei 9/2017, de 8 de novembre LCSP, l’Institut de Cultura de
Barcelona necessita contractar els treballs de restauració i d’enquadernació, per a l’acompliment i
realització de les seves finalitats, atès que no es disposa de mitjans propis.
De conformitat amb el punt 5.2 de la Instrucció municipal de 15 de març de 2018 d’aplicació de la llei
9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector Públic, s’informa que al tractar-se d’una dotació
prevista per una anualitat posterior, l’eficàcia del contracte queda supeditada a l’aprovació per part del
Plenari del Pressupost 2019 i del Pressupost 2020. Si la dotació no fos aprovada quedarà sense efecte el
contracte.
3. DURADA I PRESSUPOST DELS CONTRACTES
L’inici serà a partir de l’endemà a la formalització dels contractes i fins al 31 de desembre de 2020.
Els pressupostos dels contractes es fixa en 120.807,50€, que es desglossa en 99.840,91€ de pressupost
net, més 20.966,59€ en concepte d’IVA al 21%. Atès que el present contracte va a càrrec dels exercicis
pressupostaris 2019 i 2020, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a aquests
exercicis autoritzin els Pressupostos municipals.
Aquest pressupost s’imputarà segons les següents anualitats:
LOTS
Enquadernació de com a mínim 480 volums de diaris actuals
a 37,5€ per volum i restauració de com a mínim 30 volums
del fons hemerogràfic a 533,33€ per volum i 100 llibres del
fons bibliogràfic a104,34€ per volum
Restauració de com a mínim 8 volums a 2500€ per volum i
510 documents del fons d’arxiu medieval i modern
Restauració de com a mínim 60 documents del fons
cartogràfic i obra gràfica a 500€ per volum i 130 documents
fons opuscles i guies
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Any 2019
Any 2020

Pressupost base Import IVA
31.191,94€
6.550,31€
68.648,97€
14.416,28€

TOTAL 2019
(sense IVA)

TOTAL 2020
(sense IVA)

11.016,67€

25.705,567€

9.397,44€

17.795,12€

10.777,83€

25.148,28€

31.191,94€

68.648,97€

Total
37.742,25€
83.065,25€

Aquest són els pressupostos màxims d’adjudicació per a cada lot i venen determinats pel preus unitaris de
cada tipologia de document. Els licitadors hauran de presentar les ofertes en base al preu unitari
especificat per a cada tipologia de document.
El pressupost net es desglossa de la manera següent:

Costos directes
Costos salarials
TOTAL
Costos indirectes
Despeses generals d’estructura
Marge de licitació
Costos indirectes
TOTAL
TOTAL
DE
COSTOS
(directes

81.285,51€
81.285,51€
3.586.14€
10.758,42€
4.210,84€
18.555,40€
+ 99.840,91€

indirectes):
4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
Donat que no es preveu pròrroga ni modificacions, el valor estimat del contracte coincideix amb l’import net
de la licitació 99.840,91€ sense IVA.
Donat que no hi ha cap conveni de referència en el sector, s’han pres en consideració les recomanacions
de tarifari que fa la secció de restauració del Col·legi de doctors i llicenciats en belles arts i professors de
dibuix de Catalunya.
5. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES
OFERTES
Aquest contracte de treballs de restauració i enquadernació de documents de l’Arxiu Històric de la Ciutat
s’adjudicarà pel procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, d’acord al que s’estableix a l’article
156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.
6. CRITERIS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I
D’ADJUDICACIÓ

TÈCNICA O

PROFESSIONAL,

I

CRITERIS

Els licitadors hauran de comptar amb la solvència econòmica i tècnica que tot seguit s’especifica:
SOLVÈNCIA ECONÒMICA


Mitjana de xifra global de negocis durant els tres darrers anys d’un mínim de 50.000,00 euros

SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL
LOT 1

L’empresa o autònom adjudicatària haurà de disposar d’un sistema d’alarma connectada a una
central d’alarmes i a la policia en el taller on s’hagi de realitzar la feina.

L’empresa o autònom adjudicatària es farà responsable dels danys o deteriorament de qualsevol
document objecte de les actuacions d’aquest contracte a causa de la mala manipulació o tractament
inadequat. Abans de començar els treballs, l’AD haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat
civil de, com a mínim 20.000 euros.
Adscripció de mitjans personals: Per a l’execució del contracte caldrà una persona amb els següents
requeriments tècnics

Que estigui en possessió de la titulació de tècnic/a enquadernador/a de grau mig o equivalents o de
la titulació de grau mig, grau superior, llicenciatura universitària en conservació-restauració de document
gràfic.

Que tingui una experiència mínima de 3 anys en feines d’enquadernació de premsa.
LOTS 2 i 3

L’empresa o autònom adjudicatària haurà de disposar d’un sistema d’alarma connectada a una
central d’alarmes i a la policia en el taller on s’hagi de realitzar la feina.


L’empresa o autònom adjudicatària es farà responsable dels danys o deteriorament de qualsevol
document objecte de les actuacions d’aquest contracte a causa de la mala manipulació o tractament
inadequat. Abans de començar els treballs, l’empresa o autònom adjudicatari haurà de disposar d’una
assegurança de responsabilitat civil de, com a mínim 100.000 euros.
Adscripció de mitjans personals: Per a l’execució del contracte caldrà una persona amb els següents
requeriments tècnics

Que estigui en possessió de la titulació de tècnic/a conservador/a-restaurador/a de grau mig, grau
superior o llicenciatura universitària en conservació-restauració de document gràfic.

Que tingui una experiència mínima de 3 anys en restauracions similars a l’objecte del contracte.
CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
Les ofertes seran valorades segons els següents criteris:
CRITERIS OBJECTIUS (22 punts)
1. Per l’oferta econòmica, fins a 12 punts. Els càlculs o fórmules aplicables per obtenir la puntuació
esmentada seran els següents:
Pressupost net licitació– oferta
X Punts màxims = puntuació resultant
Pressupost net licitació– oferta més econòmica
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals o
desproporcionats: aquelles que quedin per sota de la mitjana aritmètica d’ofertes presentades en més
d’un 10%.
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 o per les disposicions de Dret internacional enumerades en l’annex X de la Directiva
24/2014.
1.2. Ampliació del termini de garantia per sobre de 9 mesos a partir del retorn dels documents a raó
d’1 punt per mes addicional i fins a un màxim de 10 punts.
La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables de forma automàtica s'ha d'incloure necessària i
únicament al sobre núm. 2B.
CRITERIS SUBJECTIUS (15 punts)
2.1 Per l’elaboració d’un protocol d’actuació que desenvolupi l’organització i la coordinació del
servei (1 full a doble cara, arial 11, espai simple. El que superi aquesta extensió no serà valorat.), fins a
15 punts.
Es valorarà el contingut i el grau de detall de l’informe presentat. No es valorarà la informació que es
consideri supèrflua o innecessària. La valoració serà classificada i alhora puntuada segons el barem que
a continuació es detalla:
-

Insuficient:
0 punts
Acceptable: 5 punts
Bona:
7,5 punts
Molt bona:
10 punts
Excel•lent:
15 punts

Prenent com a referència els requeriments tècnics precisats en el plec de clàusules tècniques, es
considerarà insuficient la qualitat de la proposta que no garanteixi el correcte desenvolupament de
l’objecte; acceptable, la qualitat de la proposta que se cenyeixi als requeriments sol·licitats; bona, la
qualitat de la proposta que, a més de complir la condició anterior incorpori elements d’interès; molt bona,
la qualitat de la proposta que, a més de complir la condició anterior, incorpori elements o plantejaments
d'especial interès; i excel·lent, la qualitat de la proposta que, a més de complir les dues condicions
anteriors, presenti els elements de major qualitat i excel·lència per al desenvolupament de l’objecte del
contracte.
La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables mitjançant judicis de valor s'ha d'incloure
necessària i únicament al sobre núm. 2A.
Puntuació de la totalitat dels criteris (1+2): 37 punts.
Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicarà el següent
criteri de desempat:
Les empreses licitadores amb major percentatge de persones treballadores amb discapacitat o en situació
d'exclusió social a la plantilla de cadascuna de les empreses, primant en cas d'igualtat, el major nombre de
personal fix amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones treballadores en inclusió a la
plantilla.
En cas que l'aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig .
7. PROPOSTA
Atesos els motius exposats, es proposa que s’iniciï el procediment per a la contractació dels treballs de
restauració i enquadernació de documents de l’Arxiu Històric de la Ciutat per un import total de licitació
121.000,00€, que es desglossa en 99.999,97€ de pressupost net, més 21.000,03€ en concepte d’IVA al
21% amb càrrec a l’assignació pressupostària amb programa 33619 i econòmic 22750 del pressupost, i
d’acord amb les condicions tècniques que s’annexen, mitjançant un procediment obert.

El document original ha estat signat electrònicament per:
GEMMA VALLS MARINE el dia 30/05/2019 a les 14:01, que dóna el vistiplau;
Carlos Vicente Guitart el dia 31/05/2019 a les 12:46, que informa.

