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NN/sg

Quadre de característiques tècniques per l’adquisició de material específic de
conservació i preservació que permeti la instal·lació del material fotogràfic de fons
i col·leccions fotogràfiques en unes condicions de conservació adequades i
garantir la seva preservació futura.

1

Objecte del contracte

Des d’INSPAI treballem per la conservació permanent i futura dels fons i col·leccions
fotogràfiques que gestiona. El material fotogràfic es composa d’unes característiques
molt diversificades les quals necessiten materials de protecció íntima diferents segons
la composició tècnica de les fotografies per a ser traslladats a uns dipòsits aclimatats de
conservació permanent. Aquest material de conservació ha de complir amb unes
característiques tècniques molt concretes pel que fa a la composició dels seus materials,
la resistència a l’oxidació, el gramatge, resistència als esquinçaments, resistència al
plegament, Ph neutre, reserva alcalina, per tal de garantir la conservació permanent de
les fotografies, això fa que aquest material tingui un cost de producció elevat.
La Diputació no disposa d’aquest tipus de material específic i és necessari adquirir-lo a
una empresa especialitzada.
Actualment necessitem aquest tipus de material per a poder instal·lar una part del Fons
Fotogràfic Banús-March i una part del fons Salvador Bosch.

2 Característiques tècniques dels materials per a la conservació permanent
2.1 Material de conservació permanent per a poder instal·lar una part del fons fotogràfic
Banús- March i una part del Fons fotogràfic Salvador Bosch.

Pel Fons Fotogràfic Banús-March es necessiten el següent material:
1. 700 fundes de polièster de conservació símil cristall per a carpetes d’anelles, de
diapositives de format 35 mm, amb 20 obertures cada funda, obertura al costat
esquerra, i forats per introduir la funda a la caixa situades al costat esquerra.
Amb gramatge de 75 micres.
2. 2.400 fundes de polièster de conservació símil cristall, per a carpetes d’anelles,
per a diapositives de format 6x7, amb 9 obertures cada funda, obertura costat
esquerra i forats per introduir la funda a la caixa situades al costat esquerra..
Amb gramatge de 75 micres.
3. 70 caixes arxivadors per a fundes d’anelles cartró Duo, de format 35x29x4,5 cm.
De color exterior gris i blanc a l’interior.
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Pel Fons Fotogràfic Salvador Bosch es necessiten el següent material:
1. 1000 sobres de paper permanent amb solapa i reserva alcalina de 120 gr. ( el
paper permanent haurà de ser lliure d’àcid i blanquejants òptics) de format 9x128x10-5x7 cm.
2. 1000 sobres de paper permanent de quatre solapes de 90 gr. ( el paper
permanent haurà de ser lliure d’àcid i blanquejants òptics) de format 6x9 cm.
3. 1000 sobres de paper permanent de quatre solapes de 90 gr. ( el paper
permanent haurà de ser lliure d’àcid i blanquejants òptics) de format 9x12 cm.
4. 1000 sobres de paper permanent de quatre solapes de 90 gr. ( el paper
permanent haurà de ser lliure d’àcid i blanquejants òptics) de format 10x15 cm.
5. 20 Capses de cartró de conservació per a plaques de vidre lliure de lignines,
color groc crema, per a plaques de format 8x10x12,7 cm. Per a conservació de
plaques de vidre de format 6x9 cm.
6. 20 Capses de cartró de conservació per a plaques de vidre lliure de lignines,
color groc crema, per a plaques de format 9x13x12 cm. Per a conservació de
plaques de vidre de format 9x12 cm.
7. 20 Capses de cartró de conservació per a plaques de vidre lliure de lignines,
color groc crema, per a plaques de format 10x15x12 cm. Per a conservació de
plaques de vidre de format 10x15 cm.

2.1. Totes les capses i fundes per a la conservació permanent de les fotografies es
presentarà amb material homologat Photographic Activity Test (PAT) atorgat per l’Image
Permanence Institute de Rochester i amb concordança amb de la normativa ISO
18.916:2007.

3

Descripció de la prestació del servei

3.1 El material haurà de ser lliurat en el termini màxim 3 mesos, des de la comanda
del material a les dependències d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació
de Girona, concretament a la zona restringida de tractament tècnic del Servei
de l’Arxiu d’Imatges Emili Massanas i Burcet, situada a l’interior de l’edifici de
Palau, zona de Can Cugat, a la Pujada Sant Martí 4-5, de Girona, de dilluns a
divendres de 8h a 15h. Es comunicarà telefònicament prèviament al personal
d’INSPAI, que indicarà el lloc on descarregar el material.
3.2 Totes les capses i fundes es subministraran de manera que ocupin el mínim
espai possible en la zona destinada a emmagatzematge.
3.3 El material de conservació s’entregarà empaquetat i embolcallat per un
embalatge que no el perjudiqui i que a la vegada el preservi dels agents físicoquímics externs més comuns, com poden ser, entre d’altres, la pols o la radiació
lumínica. S’identificarà de manera clara a la part exterior de cada paquet el seu
contingut, precisant el tipus de material d’acord al llistat del punt 4 d’aquest plec
de prescripcions i un número de referència. Aquests paquets se serviran
numerats i identificats amb les referències del número i data de l’albarà de
lliurament.
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Solvència específica
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4.1 Valoració d’un mínim de cinc anys d’experiència en subministrament de material
per a la conservació permanent.
4.2 Tot el material per a la conservació permanent es presentarà homologat d’acord
amb les següents normes:
 Photographic Activity Test (PAT) atorgat per l’Image Permanence Institute
de Rochester en concordança amb la Norma ISO 18916:2007.
Per acreditar aquesta solvència caldrà aportar les feines realitzades relacionades amb
l’objecte del contracte i el certificat de Photographic Activity Test (PAT) atorgat per
l’Image Permanence Institute de Rochester en concordança amb la Norma ISO
18916:2007.

5

Preu
5.1 El preu base de licitació de tot el material de conservació que es sol·licita és de
12.700,40 € (Dotze mil set-cents euros amb quaranta cèntims)
5.2 . Preu desglossat per unitat i per tipus de material

Quantitat
700

2.400

70

1.000

1.000

Tipus de material
fundes de polièster de conservació símil
cristall per a carpetes d’anelles, de
diapositives de format 35 mm, amb 20
obertures cada funda, obertura al costat
esquerra, i forats per introduir la funda a
la caixa situades al costat esquerra.
Amb gramatge de 75 micres
fundes de polièster de conservació símil
cristall, per a carpetes d’anelles, per a
diapositives de format 6x7, amb 9
obertures cada funda, obertura costat
esquerra i forats per introduir la funda a
la caixa situades al costat esquerra.
Amb gramatge de 75 micres.
caixes arxivadors per a fundes d’anelles
cartró Duo, de format 35x29x4,5 cm. De
color exterior gris i blanc a l’interior
sobres de paper permanent amb solapa
i reserva alcalina de 120 gr. ( el paper
permanent haurà de ser lliure d’àcid i
blanquejants òptics) de format 9x128x10-5x7 cm
sobres de paper permanent de quatre
solapes de 90 gr. ( el paper permanent
haurà de ser lliure d’àcid i blanquejants
òptics) de format 6x9 cm.

Preu base
per unitat
2,86 € unitat

Preu total
2.002,00 €

2,54€ unitat

6.096,00€

11,28€ unitat

789,60€

0,81€ unitat

810,00€

0,59€ unitat

590,00 €
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1.000

sobres de paper permanent de quatre
solapes de 90 gr. ( el paper permanent
haurà de ser lliure d’àcid i blanquejants
òptics) de format 9x12 cm.

0,59€ unitat

590,00€

1.000

sobres de paper permanent de quatre
solapes de 90 gr. ( el paper permanent
haurà de ser lliure d’àcid i blanquejants
òptics) de format 10x15 cm.

0,59€ unitat

590,00€

20

Capses de cartró de conservació per a
plaques de vidre lliure de lignines, color
groc crema, per a plaques de format
8x10x12,7 cm. Per a conservació de
plaques de vidre de format 6x9 cm.

15,06€ unitat

301,20€

20

Capses de cartró de conservació per a
plaques de vidre lliure de lignines, color
groc crema, per a plaques de format
9x13x12 cm. Per a conservació de
plaques de vidre de format 9x12 cm

15,06€ unitat

301,20€

20

Capses de cartró de conservació per a
plaques de vidre lliure de lignines, color
groc crema, per a plaques de format
10x15x12 cm. Per a conservació de
plaques de vidre de format 10x15 cm.

15,06€ unitat

301,20€

20

Capses per a plaques fotogràfiques
cartró Duo GB, de format 8x10x12,7
cm. (per a plaques de 6x9 cm.) De color
exterior gris i blanc a l’interior
Capses per a plaques fotogràfiques
cartró Duo GB, de format 9x13x12 cm.
(per a plaques de 9x12 cm.) De color
exterior gris i blanc a l’interior

8,23 unitat

164,60€

8,23 unitat

164,60€

20
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Forma de pagament

6.1 El pagament s’efectuarà en una única factura un cop tot el material hagi estat
entregat i revisat d’acord amb el que estableixen els punts 3.1, 3.2 i 3.3 d’aquest plec.

7

Criteris de valoració de les ofertes

7.1 Proposta econòmica: fins a 80 punts.
Es valoraran les ofertes presentades pels licitadors de manera que la més econòmica
s'assignarà 80 punts, i a les altres els resultat d’aplicar-hi la fórmula següent:

Puntuació = Oferta més econòmica x 80
Oferta del licitador
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7.2 Es valorarà la reducció en el termini de lliurament especificat en tres mesos amb
un màxim de 20 punts. La reducció fa referència a dies naturals.
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Reducció de 2 mesos......................................................................... 20 punts
Reducció d’1 mes................................................................................10 punts
Reducció de 21 dies............................................................................ 5 punts

8

Durada del contracte

A partir de la signatura del contracte, el termini d’execució dels treballs que es contracten
té una durada màxima de tres mesos.
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