Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Expedient CU-2019-948

Resolució d'adjudicació del contracte
Contracte : Contracte Públic

Unitat Promotora : Arxiu Nacional de
Catalunya

Tipus : Serveis
Procediment : Obert simplificat
Expedient : CU-2019-948
Criteris d’adjudicació: Diversos
Títol : Treballs de digitalització de fons documentals dipositats a l’Arxiu
Nacional de Catalunya a realitzar durant el 2019 (3 lots)

Antecedents
1. Per resolució de 25.07.2019 es va iniciar l’expedient de contractació de referència;
2. En data 20.09.2019 va tenir lloc la reunió de Mesa de Contractació i es va procedir a l’obertura
dels sobres únics per tal de comprovar la documentació de caràcter general presentada pels
licitadors i les propostes sobre criteris objectius de valoració;
3. Els licitadors que es van presentar van ser els següents:
•
Aliance Brother, SL (lot 1)
•
Ariadna Olivé Soler (lot 3)
4. El dia 25.09.2019 mitjançant informe de l’Arxiu Nacional de Catalunya i assumit per la mesa de
contractació es proposa l’adjudicació del present expedient als licitadors següents:
•
•
•

Aliance Brother, SL (lot 1)
Ariadna Olivé Soler (lot 3)
Declarar desert el lot 2 per manca de presentació d’ofertes

5. En data 26.09.2019 la senyora Ariadna Olivé Soler manifesta acollir-se a la modalitat de
retenció en preu per tal de complir amb la garantia definitiva del lot 3 (139,21 €);
6. En data 02.10.2019 Aliance Brother, SL diposita a la Caixa General de Dipòsits la garantia
definitiva del lot 1 (432,00 €) mitjançant el document número 197448;

Fonaments de dret
1.Les empreses licitadores han obtingut les següents puntuacions totals i parcials:
Lot 1: Documentació textual del Fons 1-737 Josep Puig i Cadafalch (sèrie 05)
Licitador
Oferta
econòmica Millora
full Millora
TOTAL
IVA incl./puntuació
càlcul
còpia
addicional
disc dur
Aliance Brother, SL
10.454,40/8
1
1
10,00

Lot 3: Cartells Fons 1-101 Col·lecció cartells sobre prevenció d’accidents laborals
Licitador
Oferta
econòmica Millora
full Millora
TOTAL
IVA incl./puntuació
càlcul
còpia
addicional
disc dur
Ariadna Olivé Soler
3.369,00/8
1
1
10,00
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2. S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte, d’acord
amb allò que disposen els articles 109, 110 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic;

3. Fent ús de les facultats que em són conferides per la resolució de data 19 de març de 2019, de
delegació de competències en diversos òrgans del Departament,

RESOLC:
1.- Adjudicar els treballs de digitalització de fons documentals dipositats a l’Arxiu Nacional de
Catalunya a realitzar durant el 2019 pels lots, licitadors i imports següents:
•

Lot 1 (Documentació textual del Fons 1-737 Josep Puig i Cadafalch (sèrie 05)) a l’empresa
Aliance Brother, SL amb NIF B-58296955 per un import de 10.454,40 € IVA inclòs.

•

Lot 3 (Cartells Fons 1-101 Col·lecció de cartells sobre prevenció d’accidents laborals) a la
senyora Ariadna Olivé Soler amb NIF 46365211-V per un import de 3.369,00 € IVA inclòs.

2.- Declarar desert el lot 2 (Documentació fotogràfica del Fons 1-1144 Tavisa (Trabajos de
Aviación, SA) per manca d’ofertes presentades.
3.- Retenir la quantitat de 139,21 € de la factura presentada per la senyora Ariadna Olivé Soler i
acceptada per l’Arxiu Nacional de Catalunya en concepte de garantia definitiva del lot 3.
4.- Notificar la resolució als licitadors i comunicar que contra la mateixa es pot interposar, o bé
recurs de reposició davant de la Consellera de Cultura -en el termini d’un mes a partir de l’endemà
de la recepció de la notificació-, o bé recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya -en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció
de la notificació-, d’acord amb el que estableix l’article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. No es pot interposar recurs
contenciós administratiu fins que s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació
presumpta del recurs de reposició interposat.
5.- Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per la seva
formalització.

El Director de Serveis
Per delegació
resolució de 19.03.2019,
DOGC núm. 7843, de 29.03.2019

Josep Anton Mundó i Balcells
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