Exp.: 2017/009104
Codi: C121 E U
Ref.: RSP

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE DIGITALITZACIÓ
DEL FONS DOCUMENTAL DE CINTES DE VÍDEO DE DIVERSOS FORMATS

A. Objecte del contracte:
És objecte del contracte la prestació del servei de digitalització del fons documental de cintes
de vídeo de diversos formats, segons les condicions d’execució de l’esmentat servei de
digitalització que s’especifiquen en el Plec de prescripcions tècniques.
S’entén per servei de digitalització la transformació del format analògic de les cintes de vídeo,
de diversos formats, en un format digital i la incorporació de les metadades necessàries per al
seu tractament arxivístic posterior, d’acord amb els criteris establerts en el Plec de
prescripcions tècniques, i l’entrega del material resultant en un suport idoni.

A.1 Divisió de lots
No hi ha divisió de lots.
Justificació: La realització de les prestacions objecte del contracte no són susceptibles de
divisió.
A.2. Codi CPV: 72512000-7 Serveis de gestió de documents
72252000-6 Serveis d’arxiu informàtic
79995100-6 Serveis d’arxivat

B. Dades econòmiques

B1. Determinació del preu:.
Preu unitaris: El preu s’ha obtingut mitjançant l’aplicació de preus unitaris i amb el criteri de
valorar el servei de digitalització del contingut d’un suport d’una durada d’una hora en l’import
de 2,5 €, del que resulten els preus unitaris següents:
Preu/cinta: 0,21 €/cinta (sense IVA), per cintes de 5 min.
Preu/cinta: 0,63 €/cinta (sense IVA), per cintes de 15 min.
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Preu/cinta: 1,25 €/cinta (sense IVA), per cintes de 30 min.
Preu/cinta: 2,5 €/cinta (sense IVA), per cintes de 60 min.
Preu/cinta: 5 €/cinta (sense IVA), per cintes de 120 min.
Preu/cinta: 7,5 €/cinta (sense IVA), per cintes de 180 min.
Preu/cinta: 10 €/cinta (sense IVA), per cintes de 240 min.
Preu/cinta: 12,5 €/cinta (sense IVA), per cintes de 300 min.
Preu/cinta: 15 €/cinta (sense IVA), per cintes de 360 min.
B2. Pressupost base de licitació :
El pressupost màxim de licitació és de VINT-I-QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS
AMB QUATRE CÈNTIMS D’EURO (24.222,04 €), més 5.086,63 € corresponent al 21 %
d’IVA, fent un total de VINT-I-NOU MIL TRES-CENTS VUIT EUROS amb SEIXANTA-SET
CÈNTIMS D’EURO (29.308,67 €), 21 % d’IVA inclòs,

B3. Preu del contracte
El preu del contracte serà el que resulti d’aplicar al pressupost base de licitació, i preus unitaris,
la baixa ofertada pel licitador.
B4. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte és de 29.066,45 €
B5. Revisió de preus
No procedeix la revisió de preus del contracte.

C. Existència de crèdit

C1. Aplicació pressupostària: 17.20.9201.2269902
C2. Expedient d’abast plurianual :
Sí

Distribució de les anualitats:
2017 .......

4.363,05 €

2018 ....... 24.945,62 €.
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D. Termini de durada del contracte
D1. Termini d’execució:
Termini total: El termini del contracte serà de NOU mesos
Amb l’establiment dels següents:
Terminis parcials:
1a fase: Comprendrà des de la signatura del contracte i fins al 15 de desembre de 2017. En
aquesta fase es realitzarà la digitalització de 492 cintes corresponent a les notícies de 1991 i
1992 i la còpia legal de 1993 i 1994.
2a fase: de gener a agost de 2018 que inclourà tota la resta de fons a digitalitzar.
D.2. Data prevista d’inici del contracte: El servei s’iniciarà dins els 5 dies a comptar des de
la signatura del contracte
D.3. Pròrrogues:
No
E. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

E.1 Forma de tramitació: Ordinària
E.2 Procediment d’adjudicació: Obert

F. Solvència
Els licitadors per a ser admesos a la licitació hauran d’acreditar disposar de la solvència
econòmica i financera i tècnica i professional necessària per a l’execució del contracte.
F.1. Solvència econòmica i financera.
No s’exigeix el requisit d’acreditar la solvència econòmica i financera, d’acord amb el que
disposa l’article 11.5 del Reglament general de contractació.
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F.2. Solvència tècnica i professional per a l’execució del contracte.
Haver realitzat en els últims cinc anys treballs similars de digitalització, essent el requisit mínim
de solvència que l’import mínim acumulat en l’any de major execució, dins dels últims cinc
anys, en la realització d’aquest serveis sigui igual o superior a 24.000 € i disposar el licitador en
la seva organització empresarial o professional de la certificació tècnica ISO 9001, de gestió de
qualitat.

F.3. Classificació empresarial.
Alternativament es podrà acreditar la solvència econòmica i tècnica d’experiència en treballs
similars, mitjançant la classificació de l’empresa com a contractista de serveis següent:
Grup: L Subgrup: 1 Categoria. 1 (*)
* La categoria 1 indicada equival a la categoria A atorgada d’acord amb el RD1098/2001,
segons el quadre d’equivalències establert a la Disposició Transitòria 3a. del RD773/2015.
G. Habilitació empresarial o professional necessària per l’execució del contracte.
No es requereix cap habilitació especial per a l’execució del contracte.
H. Altra documentació a presentar per les empreses:
Per presentar-se a la licitació del contracte les empreses interessades només hauran de
presentar la documentació que s’indica a la clàusula 9 del PCAP.
L’empresa que resulti proposada per a l’adjudicació del contracte haurà de presentar la
documentació acreditativa de reunir els requisits requerits per a la licitació relacionada a la
clàusula 7 del PCAP i constituir i dipositar la garantia definitiva del contracte.
I. Garanties.
I.1. Garantia provisional: No s’exigeix
I.2. Garantia definitiva:

5% de l’import d’adjudicació

J. Termini de garantia.
Tres mesos a comptar des de la data de finalització del servei.
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K. Condicions especials d’execució:
No s’estableixen condicions especials
L. Criteris d’adjudicació
Varis criteris d’adjudicació
a. Criteris avaluables de forma automàtica
1. Oferta econòmica, fins a 70 punts.
Valoració:
Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi el preu més
econòmic (XMENOR). Es determinarà la puntuació de les propostes restants (PX i) d’acord amb la
seva proporció respecte d’aquella.
PXMENOR = P = 70
PXi = XMENOR . 70/ Xi

Les baixes econòmiques seran lineals.
2. Ofertes de millora, fins a 30 punts
2.1. Millora d’oferiment de més metadades, fins a un màxim de 10 punts..
Valoració:
Es valorarà l’oferiment del licitador d’incorporar més metadades de les establertes al Plec de
Prescripcions Tècniques, a raó d’un punt per a cadascuna de més.
2.2. Millora de l’accés als continguts (indexació de cada contingut o programa), fins a un
màxim de 20 punts
Valoració:
Si s’indexen només els programes inclosos a la cinta es valorarà en ............................... 10
punts.
Si també s’indexa el moment inicial i final de cada programa es valorà amb el total de .... 20
punts
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M. Modificació del contracte
Sí es preveu la modificació del contracte.

M.1. Supòsits de modificació:
1.

Ampliació o disminució del nombre de cintes de vídeo contemplades al Plec de

Prescripcions Tècniques reguladores del present contracte.
2. Ampliació o disminució del minutatge contingut a les cintes de vídeo contemplades al Plec
de Prescripcions Tècniques reguladores del present contracte.
M.2. Percentatge que es pot afectar en més o en menys en la modificació: 20%

N. Cessió de contracte:
Sí que es permet d’acord amb l’article 226 TRLCSP
O. Subcontractació:
Només s’admet la subcontractació de prestacions accessòries del contracte.
P. Forma de pagament
Pagament fraccionat:
El preu del contracte s’abonarà fraccionat en dos pagaments.
- Un primer pagament a la finalització de la primera fase del contracte, per l’import corresponent
als treballs executats en aquesta fase.
- Un segon pagament a la finalització de la segona fase i finalització del contracte per l’import
restant del preu del contracte.
Q. Admissibilitat de variants o millores
Q.1. Variants: No s’admeten.
Q.2. Millores: Les ofertades pel contractista com millora i valorades per a l’adjudicació del
contracte.
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R. Penalitats.
S’aplicaran les establertes a l’art.212 del TRLCSP
S. Import màxim de les despeses de publicació de la licitació: Aquest contracte, per raó de
la quantia, només es publicarà la seva licitació, formalització i adjudicació en el Perfil del
contractista de l’Ajuntament, per la qual cosa no es reportaran despeses de publicació.

