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INFORME SOBRE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE CUSTÒDIA
DOCUMENTAL
En data 23 d’octubre de 2020, es va publicar en el perfil de contractant la licitació del contracte menor
de serveis de custòdia documental.
Es va determinar un valor màxim estimat del contracte de 15.000,00 euros, exclòs l’IVA. El preu del
contracte es formula en termes de preus unitaris referits als diferents components de la prestació:
- Preu del servei de recollida i transport de la documentació.
- Preu del servei de custòdia de la documentació, durant 6 mesos.
S’estima un volum de 70 metres lineals.
- Preu del servei d’inventari.
- Preu del servei bàsic de préstec o consulta de documents.
Es preveu un màxim de 10 peticions puntuals de consulta de documents (6 mesos).
- Preu del servei de retorn de la documentació (en el local que s’indiqui dins de la ciutat de
Barcelona).
Dins el termini establert, han presentat la seva oferta les empreses següents:
1.

ALIANCE-BROTHER SL:
Unitat

Preu u. ofert,
exclòs l’IVA

Tipus
d’IVA

Servei de recollida

70 metres lineals

890,00 €

21 %

Servei de custòdia

6 mesos

384,00 €

21 %

Servei d’inventari

70 metres lineals

198,00 €

21 %

10 peticions de documents

80,00 €

21 %

70 metres lineals

890,00 €

21 %

CSV: 5850f92d-ecd8-431b-8d94-407b40cb5c27
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1
d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://tramits.localret.cat

Servei puntual de préstec
Servei de retorn
Total
2.

2.442,00 €

ARA VINC, GESTIÓ DOCUMENTAL SL:
Unitat

Preu u. ofert,
exclòs l’IVA

Tipus
d’IVA

Servei de recollida

70 metres lineals

437,50 €

21 %

Servei de custòdia

6 mesos

378,00 €

21 %

Servei d’inventari

70 metres lineals

700,00 €

21 %

10 peticions de documents

30,00 €

21 %

70 metres lineals

437,50 €

21 %

Servei puntual de préstec
Servei de retorn
Total

1.983,00 €
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3.

CONSORCIO DE TRÁNSITO Y ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA EN MUDANZAS SLU:
Unitat

Preu u. ofert,
exclòs l’IVA

Tipus
d’IVA

Servei de recollida

70 metres lineals

740,00 €

21 %

Servei de custòdia

6 mesos

2.400,00 €

21 %

Servei d’inventari

70 metres lineals

900,00 €

21 %

10 peticions de documents

150,00 €

21 %

70 metres lineals

740,00 €

21 %

Servei puntual de préstec
Servei de retorn
Total
4.

4.930,00 €

CUSTÒDIA DOCUMENTAL SA:
Unitat

Preu u. ofert,
exclòs l’IVA

Tipus
d’IVA

Servei de recollida

70 metres lineals

547,50 €

21 %

Servei de custòdia

6 mesos

350,00 €

21 %

Servei d’inventari

70 metres lineals

209,50 €

21 %

10 peticions de documents

120,00 €

21 %

70 metres lineals

612,50 €

21 %

Servei puntual de préstec
Servei de retorn
Total

CSV: 5850f92d-ecd8-431b-8d94-407b40cb5c27
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1
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5.

1.839,50 €

GRUPO CAIP DOC-IT SL:
Unitat

Preu u. ofert,
exclòs l’IVA

Tipus
d’IVA

Servei de recollida

70 metres lineals

450,00 €

21 %

Servei de custòdia

6 mesos

6.000,00 €

21 %

Servei d’inventari

70 metres lineals

1.500,00 €

21 %

10 peticions de documents

800,00 €

21 %

70 metres lineals

450,00 €

21 %

Servei puntual de préstec
Servei de retorn
Total
6.

9.200,00 €

INVOPORT SL:
Unitat

Preu u. ofert,
exclòs l’IVA

Tipus
d’IVA

Servei de recollida

70 metres lineals

150,00 €

21 %

Servei de custòdia

6 mesos

5.000,00 €

21 %

Servei d’inventari

70 metres lineals

7.000,00 €

21 %
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Servei puntual de préstec
Servei de retorn

10 peticions de documents

100,00 €

21 %

70 metres lineals

150,00 €

21 %

Total
7.

12.400,00 €

LOGISDOC SERVEIS INTEGRALS SLU:
Unitat

Preu u. ofert,
exclòs l’IVA

Tipus
d’IVA

Servei de recollida

70 metres lineals

1.086,40 €

21 %

Servei de custòdia

6 mesos

347,58 €

21 %

Servei d’inventari

70 metres lineals

272,30 €

21 %

10 peticions de documents

61,80 €

21 %

70 metres lineals

499,10 €

21 %

Servei puntual de préstec
Servei de retorn
Total

12.400,00 €

Totes les empreses han adjuntat a l’oferta econòmica la instància de presentació d’ofertes en cas de
contractes menors, que inclou la declaració responsable sobre l’aptitud per contractar amb el sector
públic, i la capacitat i solvència, així com un document descriptiu dels serveis oferts de custòdia
documental, de l’inventari i de la solālicitud i préstec de documents.
Es va determinar com a únic criteri d’adjudicació el del preu més baix.
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D’acord amb això, es proposa adjudicar el contracte de serveis de custòdia documental a l’empresa
CUSTÒDIA DOCUMENTAL SL, pel preu de 1.839,50 €, exclòs l’IVA:
Unitat

Preu u. ofert,
exclòs l’IVA

Tipus
d’IVA

Servei de recollida

70 metres lineals

547,50 €

21 %

Servei de custòdia

6 mesos

350,00 €

21 %

Servei d’inventari

70 metres lineals

209,50 €

21 %

10 peticions de documents

120,00 €

21 %

70 metres lineals

612,50 €

21 %

Servei puntual de préstec
Servei de retorn
Total

1.839,50 €

Andreu Francisco
Director general de Localret
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