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Gerència d’Ecologia Urbana
Arxiu central d’Ecologia Urbana
Av. Diagonal, 240, 3, pl.
08018 Barcelona
Telèfon 932 914 873
aeu@bcn.cat
www.bcn.cat/arxiu

INFORME JUSTIFICATIU PER A CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CUSTÒDIA DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS I SERVEIS VINCULATS, DESTINAT A L’ÀREA D’ECOLOGIA, URBANISME,
INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

1.

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és servei de custòdia de documents administratius i serveis vinculats destinats a
l’Àrea d’Ecologia Urbana, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
No es tracta d’un servei innovador. El contracte no té caràcter reservat.
Mesures de contractació pública sostenible:


Objecte del contracte amb eficiència social



Pressupost màxim de licitació desglossat



Valoració del preu màxim 35%



Oferta anormalment baixa, per no adequació de l’oferta als costos salarials



Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte



Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles

CPV: 66162000-3 o 92512000-3 “Servicios de archivos”
2.

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE FER EL CONTRACTE

Es sol·licita l’obertura de l’expedient de despesa per fer front a la contractació dels serveis de custòdia
externa de la documentació de l’Ajuntament de Barcelona (en endavant Ajuntament) procedent de l’Arxiu
Central d’Ecologia Urbana (en endavant AEU).
L’AEU no disposen en aquest moment de la infraestructura i espais necessaris per a poder custodiar tota
la documentació administrativa rebuda, i és per això que es necessita fer la contractació externa per cobrir
aquest servei.
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 es compleixen els principis
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera tot d’acord amb la previsió de l’apartat 3 de la
disposició addicional tercera de la LCSP atès que, la posició pressupostària 22719.15011.0501 va ser
aprovada pel Plenari en el marc del Pressupostos de l’Ajuntament pel 2020.
D’acord amb l’art. 131.2 de la LCSP es considera un procediment ordinari d’utilització preferent. No es
considera oportuna la divisió de l’expedient en lots per motius d’eficiència, doncs mantenir custodiada la
documentació objecte de contracte amb un mateix proveïdor permet simplificar i agilitzar la seva gestió, i
reduir els costos dels serveis vinculats (especialment els que suposen recollida i transport de
documentació).
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3.

CÀLCUL DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE.

El preu total per al servei de recollida i transport de la documentació inicial, només serà d’aplicació en el
cas de resultar adjudicatària una empresa diferent a la que actualment presta aquests servei de custòdia,
ARAVINC, S.L., i per tant aquests import no estarà subjecta a la oferta.
Base
20.338,50€

IVA
4.271,09€

Total
24.609,59€

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Els preus unitaris per als diferents serveis i sobre els quals els licitadors hauran de realitzar la seva
proposta econòmica són els següents:

Descripció
Recollida i transport de la
documentació que es generi
durant la vigència del contracte
Custòdia de la documentació
(import mensual) C1
Custòdia de la documentació
generada durant la vigència del
contracte (import mensual)
Servei tractament dades i
consulta documental

Unitat de Volum de
mesura referència

Preu unitari
Sense IVA
Amb IVA

Preu màxim 24 mesos
Sense IVA
Amb IVA

Capsa

1.200 u.

1,04 €/u.

1,26 €/u.

3.754,80 €

4.543,32 €

Capsa

19.500 u.

0,09 €/u. i
mes

0,11 €/u. i
mes

45.058,50 €

54.520,79 €

Capsa

750 u.

0,09 €/u. i
mes

0,11 €/u. i
mes

1.674,00 €

2.025,53 €

2.000 u.

21,95 €/h

26,56 €/h

87.800,00 €

106.238,00 €

Hora

Préstec ordinari

Expedient

500 u.

5,53 €/u.

6,69 €/u.

5.531,00 €

6.692,51 €

Préstec urgent

Expedient

50 u.

11,82 €/u.

14,30 €/u.

1.182,40 €

1.430,70 €

Consulta electrònica

Expedient

50 u.

3,60 €/u.

4,35 €/u.

359,50 €

434,99 €

Consulta in situ a l’empresa
contractista

Expedient

100 u.

1,85 €/u.

2,24 €/u.

370,80 €

448,66 €

Restitució de la documentació

Capsa

500 u.

1,04 €/u.

1,26 €/u.

1.564,50 €

1.893,06 €

Destrucció certificada de la
documentació en custòdia
externa

Capsa

450 u.

1,00 €/u.

1,21 €/u.

1.344,60 €

1.626,96 €

148.640,10 €

179.854,52 €

D’acord amb l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de 204.464,11 euros, (IVA inclòs),
amb el desglossament següent: 168.978,60 euros, pressupost net, i 35.485,51 euros en concepte
d'impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 per 100.
IMPORTS (SENSE IVA)
Descripció
Recollida i transport de la documentació
inicial
Recollida i transport de la documentació
que es generi durant la vigència del
contracte
Custòdia de la documentació (import
mensual) C1
Custòdia de la documentació generada
durant la vigència del contracte (import
mensual)
Servei tractament dades i consulta
documental
Préstec ordinari
Préstec urgent
Consulta electrònica
Consulta in situ a l’empresa contractista
Restitució de la documentació
Destrucció certificada de la documentació
en custòdia externa

VOLUM DE
REFERÈNCIA

2020

2021

2022

TOTAL

19.500 u. 20.338,50 €

-€

-€

20.338,50 €

1.251,60 €

1.251,60 €

1.251,60 €

3.754,80 €

5.206,50 € 22.599,00 € 17.253,00 €

45.058,50 €

1.200 u.
19.500 u.

627,75 €

1.674,00 €

2.000 u. 10.975,00 € 43.900,00 € 32.925,00 €

87.800,00 €

750 u.

209,25 €

837,00 €

500 u.
50 u.
50 u.
100 u.
500 u.

691,38 €
147,80 €
44,94 €
46,35 €
521,50 €

2.765,50 €
591,20 €
179,75 €
185,40 €
521,50 €

2.074,13 €
443,40 €
134,81 €
139,05 €
521,50 €

5.531,00 €
1.182,40 €
359,50 €
370,80 €
1.564,50 €

450 u.

448,20 €

448,20 €

448,20 €

1.344,60 €

39.881,01 € 73.279,15 € 55.818,44 €

168.978,60 €
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IMPORTS (AMB IVA)
VOLUM DE
REFERÈNCIA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Descripció
Recollida i transport de la documentació
inicial
Recollida i transport de la documentació
que es generi durant la vigència del
contracte
Custòdia de la documentació (import
mensual) C1
Custòdia de la documentació generada
durant la vigència del contracte (import
mensual)
Servei tractament dades i consulta
documental
Préstec ordinari
Préstec urgent
Consulta electrònica
Consulta in situ a l’empresa contractista
Restitució de la documentació
Destrucció certificada de la documentació
en custòdia externa

2020

2021

2022

TOTAL

19.500 u. 24.609,59 €

-€

-€

24.609,59 €

1.514,44 €

1.514,44 €

1.514,44 €

4.543,32 €

6.299,87 € 27.344,79 € 20.876,13 €

54.520,79 €

1.200 u.
19.500 u.

759,58 €

2.025,53 €

2.000 u. 13.279,75 € 53.119,00 € 39.839,25 €

106.238,00 €

750 u.

500 u.
50 u.
50 u.
100 u.
500 u.
450 u.

253,19 €

1.012,77 €

836,56 €
178,84 €
54,37 €
56,08 €
631,02 €

3.346,26 €
715,35 €
217,50 €
224,33 €
631,02 €

2.509,69 €
536,51 €
163,12 €
168,25 €
631,02 €

6.692,51 €
1.430,70 €
434,99 €
448,66 €
1.893,06 €

542,32 €

542,32 €

542,32 €

1.626,96 €

48.256,03 € 88.667,77 € 67.540,31 €

204.464,11 €

La quantia del pressupost base es considera estimativa i té el caràcter de pressupost màxim i
limitatiu d'aquest contracte condicionat a la quantitat de serveis que efectivament realitzi l’empresa
contractista aplicant els corresponents preus unitaris, tot d’acord amb les previsions de la disposició
addicional 33ª LCSP.
D’acord amb la previsió de l’article 16.3.a), l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el pressupost en
atenció a què el preu final es determina en funció de les necessitats de l’Administració i aplicant els preus
unitaris corresponents.
El pressupost net es desglossa de la següent manera:
Import (sense
IVA)

Quota IVA

Import (amb
IVA)

44.003,31 €

9.240,70 €

53.244,01 €

COSTOS DIRECTES
Costos directes custòdia externa
documentació
Costos salarials (Servei tractament dades i
consulta documental)
Subtotal:
COSTOS INDIRECTES
Benefici industrial
Despeses generals d'estructura
Subtotal:

87.800,00 €

18.438,00 €

106.238,00 €

131.803,31 €

27.678,70 €

159.482,01 €

20.277,43 €
16.897,86 €
37.175,29 €

4.258,26 €
3.548,55 €
7.806,81 €

24.535,69 €
20.446,41 €
44.982,10 €

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes).
Pressupost net:

168.978,60 €

35.485,51 €

204.464,11 €

El pressupost referent al personal és el següent:
Categoria Professional

Retribució salarial preu/hora

Tècnic superior d’arxiu

21,95€/h

Previsió anual
d’hores a realitzar
2.000

Retribució Salarial
43.900€

Atès que no hi ha un conveni de referència sobre els treballs d’arxiu, l'estimació dels costos salarials s'ha
calculat prenent com a referència l’estudi realitzat per la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius, d’acord
amb les recomanacions fetes per l’Associació d’Arxivers -Gestors de Documents de Catalunya:
La distribució pressupostària és la següent:
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Any
2020
2021
2022

4.

Import net
39.881,01 €
73.279,15 €
55.818,44 €

% IVA
21
21
21

Import IVA
8.375,01 €
15.388,62 €
11.721,87 €

Import total
48.256,03 €
88.667,77 €
67.540,31 €
204.464,11 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC).

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

El valor estimat (VE) del contracte a efectes de determinar la competència de l’òrgan, el procediment
d’adjudicació i la publicitat, és de 350.319,82 euros, sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit.
VE
modificacions
previstes

VE altres
conceptes

TOTAL VALOR
ESTIMAT
CONTRACTE

VE prestació

2020

39.881,01 €

7.976,20 €

47.857,22 €

2021

73.279,15 €

14.655,83 €

87.934,98 €

2022

55.818,44 €

11.163,69 €

84.676,84 €

17.694,71 €

2023

74.953,15 €

74.953,15 €

2024

54.897,64 €

54.897,64 €

168.978,60 €

5.

VE eventuals
pròrrogues

ANY

147.545,50 €

33.795,72 €

350.319,82 €

DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte serà de 24 mesos a partir de la data següent a la de formalització del contracte.
La durada total del contracte incloent les eventuals pròrrogues serà com a màxim de 48 mesos.
La durada del contracte es podrà prorrogar per acord de l’òrgan de contractació. La o les pròrrogues
seran per períodes màxim de 12 mesos (1 any). Atenent la previsió de l’article 29.2 LCSP, la pròrroga
serà obligatòria per a l’empresa si l’avís de pròrroga es comunica com a mínim amb dos mesos
d’anticipació a la data de finalització del contracte o de la pròrroga corresponent.
6.
1.a)

REQUISITS DE CAPACITAT, SOLVÈNCIA TÈCNICA I ECONÒMICA
solvència econòmica i financera:

D'acord amb la previsió de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels tres últims
exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o
d'inici d'activitats de l'empresa ha de tenir un valor màxim d’1,5 vegades el valor anual mitjà del contracte.
En el cas de què la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a un any comptat des
de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s'entendrà proporcional al període.
1.b)

solvència tècnica:

* D’acord amb l’article 90.1.a) LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa licitadora
ha de declarar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims tres anys en
serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de
ser com a mínim de 69.825,87 euros (IVA no inclòs).
El criteri de correspondència entre els serveis executats per l’empresa licitadora i els que constitueixen
l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat
en algun dels que estableix el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, Real
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius
codis CPV.

Pàgina 4 de 11
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Anna Cardellach Gimenez, Cap de Departament, el dia 02/04/2020 a les 13:44, que informa.

Ref. H163 – 2019
Justificació solvències: Es considera ajustat a l’objecte i a l’import del contracte exigir les solvències
següents per tal de garantir que l'empresa adjudicatària podrà fer front a les obligacions que es puguin
adquirir durant la prestació del contracte


Certificats expedits per instituts o serveis oficials de competència reconeguda encarregats del control
de la qualitat que acreditin la conformitat dels serveis segons especificacions o normes tècniques.

* Les mesures de gestió ambiental que l’empresari aplicarà en executar el contracte, tenint en compte
que les normes tècniques o especificacions tècniques aplicables a l’execució són:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.



Disposar o estar en disposició d’obtenir el certificat acreditatiu del compliment de la norma UNEEN ISO 14001:2015 de “Sistemes de gestió ambiental” o equivalent
Justificació: La implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental d’acord a la norma UNE-EN ISO
14001 certifica que l’empresa licitadora ha sistematitzat els aspectes ambientals que es generen
en cadascuna de les activitats que es desenvolupen en l’organització, a més a més de promoure
la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació des d’un punt de vista d’equilibri amb els
aspectes socioeconòmics. Esdevé, doncs, una forma d’assegurar que s’optimitza la gestió de
recursos i residus, i es redueixen els impactes ambientals negatius derivats de la seva activitat o
aquells riscos associats a situacions accidentals.

Es reconeixeran els certificats equivalents expedits per organismes establerts en qualsevol estat membre
de la Unió Europea.
En cas que no es disposin cal aportar una declaració responsable de l’empresa sobre els aspectes
ambientals on, entre d’altres s’identifiquin els impactes de l’empresa, els nivells de compliment de la
normativa i les mesures de gestió mediambiental a aplicar en l’execució del contracte.
* Acreditació del compliment de les normes de garantia de la qualitat en la gestió documental. Estar
en possessió dels certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de qualitat, de
competència reconeguda que acreditin la conformitat de productes perfectament detallada mitjançant
referències a les següents normes tècniques o especificacions tècniques oficials:


Norma UNE-EN ISO 9001:2015, pels serveis de guarda, custòdia, organització, destrucció,
gestió i digitalització d’arxius o equivalent.
Justificació: Aquesta norma estableix els requisits que ha de complir un sistema de gestió de la
qualitat. La seva certificació defineix la importància que té el Sistema de Gestió de la Qualitat
dins de l’empresa. En el cas del servei de custòdia de documents administratius, tenir aquesta
certificació no tan sols ajuda a verificar que l’empresa disposi de les mesures de control i
seguretat exigides, sinó que està subjecte a auditories periòdiques i a un sistema de millora
contínua.



Disposar de la certificació UNE-ISO/IEC 27001:2017 de “Tecnologia de la informació. Tècniques
de seguretat. Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació” o equivalent.
Justificació: La documentació i la informació continguda en la mateixa és l’objecte del servei a
contractar, i el principal actiu de l’Arxiu Municipal de Barcelona. Quant major és el valor de la
informació, majors són els riscos associats a la seva pèrdua, deteriorament, manipulació
indeguda o malintencionada. Els Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI) són el
mitjà més eficaç per minimitzar els riscos, a l’assegurar que s’identifiquen i valoren els actius i els
seus riscos, considerant l’impacte per l’empresa i pels Clients, i s’adopten els controls i
procediments més eficaços. Una gestió eficaç de la seguretat de la informació permet garantir:


La seva confidencialitat, assegurant que tan sols els que estan autoritzats puguin accedir a
la informació.
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La seva integritat, assegurant que la informació i els seus mètodes de procés són exactes i
complets.



La seva disponibilitat, assegurant que els usuaris autoritzats tenen accés a la informació i a
als seus actius associats quan ho requereixin.

Es reconeixeran els certificats equivalents expedits per organismes establerts en qualsevol estat membre
de la Unió Europea.
7.

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor

1.a)

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Els criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor, seran per un total de 40
punts.
I.

Pel pla de treball i metodologia sobre la identificació i tractament del conjunt de la
documentació. (màxim 10 pàgines, arial 11, espai simple).
Per tal de valorar correctament les opcions es demana la presentació d’una proposta tècnica que,
respectant els requisits detallats en els apartats del punt 5 (especialment punt 5.2.4 i 5.2.5) del
Plec de prescripcions tècniques (PPT), descrigui de forma completa el servei a prestar dins del
marc del projecte d’identificació i tractament de la documentació de la Gerència d’Ecologia
Urbana. En concret, es valorarà que les propostes siguin completes, exhaustives, coherents,
demostrin coneixement i aportin solucions adequades i alineades amb les necessitats del projecte.
Les propostes rebudes es valoraran d’acord amb els següents criteris i paràmetres:
La puntuació atorgada al pla de treball es farà tenint en compte els següents criteris:
•
•
•
•
•

Nivell de detall de la proposta
Funcionalitat de la metodologia exposada
Grau d’alineació amb les necessitats descrites
Utilitat de la proposta per la millora de la prestació
Grau d’innovació de la proposta

Els paràmetres indicats anteriorment es valoraran de conformitat amb el grau d’adequació
a l’objecte del contracte, de conformitat amb el quadre que es detalla a continuació. No és
valorarà la informació que es consideri supèrflua o innecessària per a la prestació objecte del
present contracte.

Excel·lent
En relació amb pla de treball i
metodologia

30 punts

Grau d’adequació
Molt alt
Alt
20 punts

10 punts

Adequat
0 punts

La màxima puntuació (nivell excel·lent) serà per a la proposta que incorpori tots els criteris
esmentats i respongui al màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte,
d’acord amb els requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques i l’adequació al
sistema AIDA.
Obtindrà la puntuació de nivell molt alt, la proposta que tot i no incorporar tots els criteris
esmentats, respongui al màxim grau d’adequació i detall de les propostes a l’objecte del
contracte i a la funcionalitat de la metodologia s’adapti als Sistema AIDA i presenti millores per a
la prestació del servei, d’acord amb els requeriments descrits en el plec de prescripcions
tècniques, però que la seva utilitat no resulti òptima per a satisfer els objectius proposats.
Obtindrà la puntuació de nivell alt, la proposta que no assoleixi els requeriments indicats
anteriorment a cada aspecte a valorar però que com a mínim respongui al màxim grau
d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte i a la funcionalitat de la metodologia
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s’adapti al Sistema AIDA d’acord amb els requeriments descrits en el plec de prescripcions
tècniques però que la seva utilitat no resulti òptima per a satisfer els objectius proposats i que el
grau d’alineació amb les necessitats descrites no estigui ben definit en relació amb el Plec
Tècnic.
Les propostes que no millorin els requeriments inclosos en el PT i, que per tant, no superi el
mínim sol·licitat per a una prestació adequada del servei, no obtindran puntuació.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Justificació del criteri: Aquests criteri avalua si la proposta presentada pel que fa a la identificació
i tractament documental mostra una proporció adequada per aconseguir l’objectiu del projecte.
D’aquesta forma s’avalua, de forma integral, la capacitat de l’adjudicatari de configurar una
solució adequada i global a les necessitats del projecte.
II.

Per la proposta de la metodologia que permeti fer el seguiment de les incidències
produïdes en el control de la documentació al llarg de la durada del contracte. (màxim 5
pàgines, arial 11, espai simple).
Per tal de valorar correctament les opcions es demana la presentació d’una proposta
metodològica que, respectant els requisits detallats en els apartats del punt 5 del Plec de
prescripcions tècniques (PPT), descrigui de forma completa quin seguiment es portarà a terme
de les incidències que es puguin produir al llarg del contracte en relació a la conservació i
custodia de la documentació de la Gerència d’Ecologia Urbana. En concret, es valorarà que les
propostes siguin completes, exhaustives, coherents, demostrin coneixement i aportin solucions
adequades i alineades amb el control del préstec i de la documentació dins del dipòsit. Les
propostes rebudes es valoraran d’acord amb els següents criteris i paràmetres:
La puntuació atorgada a la proposta de la metodologia es farà tenint en compte els següents
criteris:
•
•
•
•
•

Nivell de detall de la proposta
Grau de coherència de la proposta
Funcionalitat de la metodologia exposada
Utilitat de la proposta per la millora de la prestació
Grau d’innovació de la proposta

Els paràmetres indicats anteriorment es valoraran de conformitat amb el grau d’adequació
a l’objecte del contracte, de conformitat amb el quadre que es detalla a continuació. No és
valorarà la informació que es consideri supèrflua o innecessària per a la prestació objecte del
present contracte.

En relació amb la metodologia

Grau d’adequació
Excel·lent
Alt
Adequat
10 punts
5 punts 0 punts

La màxima puntuació (nivell excel·lent) serà per a la proposta que incorpori tots els criteris
esmentats i respongui al màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte,
d’acord amb els requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.
Obtindrà la puntuació de nivell alt, la proposta que tot i no incorporar tots els criteris esmentats,
respongui al màxim grau d’adequació i detall de les propostes a l’objecte del contracte i a la
funcionalitat de la metodologia s’adapti al Sistema AIDA, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques però que no suposi una innovació respecte als
requeriments establerts en el Plec Tècnic .
Les propostes que no millorin els requeriments inclosos en el PT i, que per tant, no superi el
mínim sol·licitat per a una prestació adequada del servei, no obtindran puntuació.
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Justificació del criteri: Aquests criteri avalua si la proposta presentada pel que fa al control de la
documentació i resolució de conflictes mostra una proporció adequada per aconseguir l’objectiu
del projecte. D’aquesta forma s’avalua, de forma integral, la capacitat de l’adjudicatari de
configurar una solució adequada i global a les necessitats del projecte.
1.b)

Criteris d’adjudicació avaluables automàticament

Els criteris vinculats a l’objecte del contracte calculats automàticament, seran per un total de 60 punts.
La valoració segons aquests criteris es farà en funció dels apartats següents:
III. Pel preu ofertat. Fins a un màxim de 35 punts.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

La baixa es valorarà amb la següent expressió:
Pi = 35 x Bi / B
Pi la puntuació obtinguda pel licitador i
Bi la baixa sobre els preus unitaris, en tant per cent, en l’oferta del licitador i
B la baixa més gran sobre els preus unitaris, en tant per cent, de totes les ofertes
acceptades
Les proposicions que formulin baixes superiors en 5 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de
les baixes de les ofertes presentades, seran considerades, en principi, com anormals o
desproporcionades.
Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes presumptament anormals o
desproporcionades:
-

Un diferencial de 10 punts percentuals per sobre de la mitjana de les baixes (en
percentatge), en el cas d'una única empresa licitadora, de 20 punts percentuals
respecte el pressupost net de licitació.

-

-Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les
ofertes es prescindirà de l'oferta més baixa i/o de l'oferta més alta si hi ha un diferencial
superior al 5% respecte de l'oferta immediatament consecutiva.

-

-Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les
ofertes s'exclouran una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més
baixes sempre i quan una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un
diferencial superior al 5% respecte de les ofertes immediatament consecutives.

MESURA SOCIAL
La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió
del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de
l’Ajuntament de Barcelona de 8 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta
del dia 9.
IV. Es disposa d’un sistema d’extinció mitjançant aigua nebulitzada per la contenció dels incendis, a
més a més dels extintors adients de pols polivalent especificats en la clàusula 7.1a) del PPT.
Fins a 5 punts.



SI
NO

Justificació del criteri: Aquests criteri avalua si la proposta presentada pel que fa a les mesures
de prevenció d’afectacions a la documentació presenten una millora respecte les condicions
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presentades en el ppt. D’aquesta forma s’avalua, de forma integral, la capacitat de l’adjudicatari
de garantir i protegir convenientment la documentació en custòdia en cas de sinistre per incendi
pel que fa al deteriorament de la documentació per l’acció de l’aigua.
L’empresa pot acreditar aquest criteri mitjançant un certificat emès per l'empresa instal·ladora del
sistema d'extinció, en el que confirmi les característiques del mateix. Així com amb un certificat
de la darrera revisió d'extintors efectuada, en el que hi consti la tipologia d'extintors. Els serveis
tècnics podran fer una visita a les instal·lacions del licitador, que haurà de ser atesa en 2/3 dies
hàbils, per verificar que efectivament compleix amb els certificats presentats.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

V.

Es disposa d’il·luminació amb LED i d’un sistema d’encesa i apagada mitjançant detectors de
presència que millorin les condicions del plec 7.1d) del PPT. Fins a 5 punts.



SI
NO

Justificació del criteri: Aquests criteri avalua si la proposta presentada pel que fa a les mesures
de prevenció d’afectacions a la documentació presenten una millora respecte les condicions
presentades en el ppt. D’aquesta forma s’avalua, de forma integral, la capacitat de l’adjudicatari
de garantir i protegir convenientment la documentació en custòdia pel que fa al deteriorament
que les radiacions lumíniques provoquen a la documentació.
L’empresa pot acreditar aquest criteri mitjançant un certificat emès per l'empresa instal·ladora del
sistema d'il·luminació, en el que confirmi les característiques del mateix. Així com amb el
contracte i factures de la instal·lació. Els serveis tècnics podran fer una visita a les instal·lacions
del licitador, que haurà de ser atesa en 2/3 dies hàbils, per verificar que efectivament compleix
amb els certificats presentats.
VI. Es disposa d’un grup electrogen que garanteixi la continuïtat del servei com a mínim durant 48
hores que millorin les condicions del plec 7.1d) del PPT. Fins a 5 punts.



SI
NO

Justificació del criteri: Aquests criteri avalua si la proposta presentada pel que fa a les mesures
de prevenció d’afectacions a la documentació presenten una millora respecte les condicions
presentades en el ppt. D’aquesta forma s’avalua, de forma integral, la capacitat de l’adjudicatari
de garantir i protegir convenientment la documentació en custòdia tot mantenint les condicions
d’humitat relativa i temperatura estable en cas de fallar el subministrament elèctric mentre es
dona el temps suficient per solucionar la possible avaria.
L’empresa pot acreditar aquest criteri mitjançant un certificat emès per l'empresa subministradora
del grup electrogen, en el que confirmi les característiques del mateix. Així com amb la factura de
compra on consti el model de grup electrogen. Els serveis tècnics podran fer una visita a les
instal·lacions del licitador, que haurà de ser atesa en 2/3 dies hàbils, per verificar que
efectivament compleix amb els certificats presentats.
VII. Per la utilització de vehicles ambientalment sostenibles. Per posar a disposició del contracte 4
vehicles elèctrics en totes les seves variants. Fins a 10 punts.






Vehicles elèctrics en totes les seves variants, s’atorgarà 2,5 punts per cada vehicle fins a 10
punts
Vehicles Híbrids endollables, s’atorgarà 2 punts per cada vehicle, fins a 8 punts
Vehicles Híbrids no endollables i vehicles de gas (bifuel inclosos), s’atorgarà 1,5 punts per
cada vehicle, fins a 6 punts
Vehicles tèrmics de gasolina, s’atorgarà 1 punts per cada vehicle, fins a 4 punts
Vehicles tèrmics de gasoil: 0 punts
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Justificació del criteri: Aquests criteri avalua si la proposta presentada pel que fa a la sostenibilitat
mediambiental presenten una millora respecte la mobilitat de la seva flota de vehicles. D’aquesta
forma s’avalua, de forma integral, el compromís de l’adjudicatari amb la prevenció i sostenibilitat
mediambientals.
L’empresa pot acreditar aquest criteri mitjançant contracte de compra, renting o leasing dels 4
vehicles elèctrics, així com còpia de la documentació de circulació (permís de circulació i fitxa
tècnica).
Puntuació TOTAL: Criteris vinculats avaluables de forma automàtica

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

I (30 punts) + II (10 punts) + III (35 punts) + IV (5 punts) + V (5 punts) + VI (5 punts) + VII (10 punts) = 100
punts
Criteri en cas d’empat

1.c)

En cas de produir-se un empat en les diferents propostes s’aplicarà el següent criteri per a desempatar les
puntuacions:



8.

Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla de
cadascuna de les empreses
Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de presentació
d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes

MESA DE CONTRACTACIO i/o COMITÉ D’EXPERTS

La mesa de contractació estarà constituïda per:


1.

President: L'Alcaldessa o persona en qui delegui, d'acord amb l'art. 13 de la Carta de
Barcelona.
Vocals:
Titulars
Substituts
1.

2.

2.

3.

3.

4. Oleguer Benaiges Xirinachs (Responsable
d’Arxiu i Gestió Documental AEU)

4. Gemma Bayó Belenguer (cap del Servei
de Gestió Documental de la Direcció del
Sistema Municipal d'Arxius)

Actuarà com a secretari de la Mesa un/a funcionari/ària de la Corporació.
9.

RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA

1.

La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció s’efectuarà
mitjançant acta de conformitat, que s’estendrà dins el termini d’un mes següent al seu lliurament o
realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l’Ajuntament, tot d’acord amb les
previsions de l’article 210 LCSP.

2.

S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la data de
l’acta de recepció tot d’acord amb les previsions de l’article 210.4 LCSP.

3.

A partir de la data de recepció del contracte, començarà a córrer el termini de garantia, que serà de
12 mesos, tot d’acord amb la regulació de l’article 210.3 LCSP.
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10. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE.
D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan de
contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En cap cas l’import total de les
modificacions pot incrementar més del 20% del preu inicial del contracte, tot d’acord amb les previsions de
l’article 204 LCSP. La modificació requerirà informe previ del responsable del contracte.
1.a)

Causes previstes de modificació:

Que durant l’execució del contracte, incloent les eventuals pròrrogues, l’Arxiu Central d’Ecologia Urbana
necessiti augmentar el servei de custòdia de documents administratius o dels serveis vinculats per
damunt de les previsions contemplades en el Plec Tècnic com a conseqüència de:

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.





Increment del volum de transferències de documentació rebuda dels diferents serveis
tècnics de l’Àrea d’Ecologia Urbana, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
Recepció de nous fons de documentació.
Urgència en la necessitat de posar en disposició dels usuaris la documentació objecte del
contracte, ja sigui per decisió interna de l’Ajuntament de Barcelona, com per causes no
previstes.

L’abast de les modificacions no podrà superar en el seu conjunt el 20% del preu inicial del contracte i les
seves pròrrogues.
Tal i com estableix l’article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificació no pot suposar l’establiment de nous
preus unitaris no previstos en el contracte.
11. SUBCONTRACTACIÓ
No esta permesa la subcontractació dels servei principals objectes del contracte, la custodia de la
documentació i el servei de tractament de dades.
12. CESSIÓ
En el present contracte resta prohibida la cessió.
13. PÒLISSA D’ASSEGURANCES
L’empresa adjudicatària ha de tenir contractada una pòlissa de responsabilitat civil amb una companyia
d’assegurances que cobreixi danys per valor de 250.000 € que es pugui ocasionar a la documentació
objecte del contracte.
L’empresa adjudicatària indemnitzarà tots els danys i perjudicis causats a tercers com a conseqüència de
les operacions derivades de l’execució del contracte
En el cas que a les pòlisses hi hagi algun tipus de franquícia, l'import d'aquesta serà a càrrec de l'empresa
adjudicatària si hagués un sinistre.
L'empresa adjudicatària ha de remetre una copia a l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i
Mobilitat de la pòlissa o pòlisses corresponents en el moment de la signatura del contracte.
Per tot això es sol•licita l'obertura d'un expedient de contractació per procediment obert per fer front a la
contractació dels serveis de custòdia externa de la documentació de l’Ajuntament de Barcelona procedent
de l’Arxiu Central d’Ecologia Urbana, a la partida corresponent, per un import estimat 204.464,11 euros
(IVA inclòs).
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