Informe de valoració d’ofertes per a la licitació del contracte de serveis per a
treballs de digitalització de fons documentals dipositats a l’Arxiu Nacional de
Catalunya a realitzat durant el 2019. Expedient CU-2019-948

En data 6 d’agost de 2019, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va
publicar a la Plataforma de contractació Pública de la Generalitat de Catalunya l’anunci
de procediment obert per a la licitació d’un contracte de servei (exp. CU-2019-948),
relatiu a treballs de digitalització de fons documentals dipositats a l’Arxiu Nacional de
Catalunya a realitzar durant el 2019, amb un pressupost de licitació de 30.090,08 €
sense IVA i de 36.409,00 € IVA inclòs, amb termini de presentació d’ofertes fixat fins a
les 12 hores del dia 16 de setembre de 2019 i dividit en els 3 lots següents:

-

Lot 1: Digitalització de documentació textual del fons 1-737 Josep Puig i
Cadafalch. 48.000 imatges: 14.520 € (IVA inclòs).

-

Lot 2: Digitalització de documentació fotogràfica del fons 1-1144 TAVISA
(Trabajos de Aviación, S.A.). 49.000 imatges: 18.380 € (IVA inclòs).

-

Lot 3: Digitalització i impressió de cartells de la col·lecció 1-101 sobre prevenció
d’accidents laborals (Croada de previsió). 100 cartells: 3.509 € IVA inclòs.

En data 20 de setembre de 2019 es va reunir la mesa de contractació, la qual va revisar
la documentació dels licitadors, inclosa en un sobre únic —documentació general i
proposta—, presentats a aquest procediment obert i que van resultar ser els següents:
-

ALIANCE-BROTHER, S.L.: es presenta al lot 1.

-

ARIADNA OLIVÉ SOLER: es presenta al lot 3.

El lot 2 ha quedat desert per manca d’ofertes presentades.

Un cop examinada la documentació, valorades les ofertes econòmiques i les millores
proposades, i d’acord amb el detall del document annex III del plec de clàusules, l’Arxiu
Nacional de Catalunya ha considerat atorgar la ponderació dels criteris automàtics
següent als licitadors admesos per les diferents ofertes presentades:
Lot 1
Criteris d’adjudicació
automàtics
Puntuació màxima
ALIANCE-BROTHER, S.L.

1.Oferta
econòmica
8
8

2.Millora proposada full
de càlcul
1
1

3.Millora
proposada
addicional disc dur
1
1

còpia

1.Oferta
econòmica
8
8

2.Millora proposada full
de càlcul
1
1

3.Millora
proposada
addicional disc dur
1
1

còpia

TOTAL
10
10

Lot 3
Criteris d’adjudicació
automàtics
Puntuació màxima
ARIADNA OLIVÉ SOLER

TOTAL
10
10

En conseqüència, es considera proposar com a adjudicatàries a les ofertes presentades
per l’empresa Aliance-Brother, S.L., per un import de 10.454,40 € inclòs l’IVA, al lot 1; i
la presentada per Ariadna Olivé Soler, per un import de 3.369 € inclòs l’IVA, al lot 3.

I per a que consti i als efectes administratius oportuns se signa aquest informe de
valoració a Sant Cugat del Vallès, 25 de setembre de 2019
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