RESTAURACIÓ D’ENQUADERNACIONS DEL FONS D’ARXIU MEDIEVAL I
MODERN DE L’ARXIU HISTÒRIC
Objecte del contracte:
La restauració complerta de, com a mínim, 2 enquadernacions del fons de Consell de
Cent (1B-II-120 i 121) del fons documental de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona,
situat al carrer de Santa Llúcia número 1, amb un cost màxim de 2.066,12€, sense IVA
(2.500€, IVA inclòs), per tant de 1.250€ cada enquadernació (o el preu ofert pel
licitador).
Feines a realitzar:
Segons convingui en cada cas, mantenir al màxim els elements originals:
- Neteja, desacidificació, desinfecció, consolidació, laminació, reintegració i aplanat
- Reforç de l’estructura dels llibres, reforç o nou cosit manual, refer capçades i tanques
Termini d’execució: s’haurà d’entregar el material abans del dia 14 de desembre de
2018.
Pressupost bàsic de licitació: 2.066,12€ (sense IVA) 2.500,01€ (21% IVA inclòs).
Criteris d’adjudicació:
1.- Oferta econòmica: 10 punts. Els càlculs o fórmules aplicables per obtenir la
puntuació esmentada seran els següents:
P X(1) P: Puntuació màxima
(2) (1) Oferta més econòmica
(2) Oferta del licitador
2.- Experiència:
1 punt: restauracions d’enquadernacions dels segles XV-XVI
Requisits:
La intervenció ha de sotmetre’s als criteris elementals de restauració i els materials
emprats han de garantir les condicions de conservació.
L’empresa o el professional autònom haurà d’acreditar la titulació acadèmica oficial en
restauració de document gràfic o Belles Arts en branca de Restauració. En el cas de
les empreses hauran d’acreditar la titulació dels treballadors destinats a la realització
dels treballs.
Caldrà acreditar tenir una assegurança, que cobreixi continent i contingut de béns en
custòdia i un sistema d’alarma connectada a una central d’alarmes i a la policia en el
taller on s’hagi de realitzar la feina.
La recollida i entrega de la documentació a tractar anirà a càrrec de l’adjudicatari i
s’haurà de garantir la protecció del patrimoni documental amb capses o embalatges
adequats.
La responsable del Servei de Restauració i Conservació de l’Arxiu Històric podrà
realitzar supervisions periòdiques de les feines realitzades.

L’empresa o professional autònom es compromet durant almenys nou mesos a
corregir els errors i defectes que es detectin i a presentar un informe final on s’inclogui
descripció del procés, juntament amb documentació fotogràfica.

La documentació es podrà revisar el dia 22 de febrer, entre les 12 i les 13 hores a les
instal·lacions de l’Arxiu Històric de la Ciutat, carrer Santa Llúcia 1. Caldrà avisar
prèviament al Servei de Restauració trucant telèfon 93 256 22 55.
Les ofertes s’han d’enviar a gvalls@bcn.cat i agil@bcn.cat

