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Signat electrònicament per Jordi Cases
Pallarès . Data: 04/11/2020 17:25:48 CET

Signat electrònicament per Andreu
Francisco Roger . Data: 04/11/2020
10:46:05 CET

DECRET DE LA DIRECCIÓ GENERAL
Vist l’informe del director general del Consorci Localret, amb data 23 d’octubre de 2020,
sobre la necessitat i idoneïtat de contractar els serveis de custòdia documental.
Vist que el contracte s’ha tramitat amb concurrència, amb publicació a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública (PSCP).
Vist que, 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 %

Servei puntual de
préstec

10 peticions de documents

80,00 €

21 %

70 metres lineals

890,00 €

21 %

Servei de retorn
Total
2.

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 %

Servei puntual de
préstec

10 peticions de documents

30,00 €

21 %

70 metres lineals

437,50 €

21 %

Servei de retorn
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2.442,00 €

Total
3.

1.983,00 €

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 %

Servei puntual de
préstec

10 peticions de documents

150,00 €

21 %

70 metres lineals

740,00 €

21 %

Servei de retorn
Total

4.930,00 €
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4.

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 %

Servei puntual de
préstec

10 peticions de documents

120,00 €

21 %

70 metres lineals

612,50 €

21 %

Servei de retorn
Total
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 %

Servei puntual de
préstec

10 peticions de documents

800,00 €

21 %

70 metres lineals

450,00 €

21 %

Servei de retorn
Total
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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 %

Servei puntual de
préstec

10 peticions de documents

100,00 €

21 %

70 metres lineals

150,00 €

21 %

Servei de retorn
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 %
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Servei puntual de
préstec

10 peticions de documents

Servei de retorn

70 metres lineals
Total

61,80 €
499,10 €

21 %
21 %

12.400,00 €

Vist que 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.
Atès que es va determinar com a únic criteri d’adjudicació el del preu més baix.
Vist l’informe del director general del Consorci Localret, amb data 3 de novembre de 2020,
sobre l’adjudicació del contracte.
Atès que, mitjançant Decret de la Presidència núm. 2019/31, de 23 d’octubre de 2019, el
president del Consorci Localret ha delegat en aquesta Direcció General la facultat d’aprovar
els contractes i concessions, així com d’autoritzar i disposar la despesa, reconèixer
obligacions i ordenar pagaments, quan el seu valor estimat no superi els 60.000 euros,
inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys,
incloses les eventuals pròrrogues.
És per tot això que aquesta Direcció General, en ús de les atribucions que tinc conferides,
RESOLC
Primer.- Adjudicar a l’empresa CUSTÒDIA DOCUMENTAL SA (CIF A63697478) el
contracte de serveis de custòdia documental, per un import de 1.839,50 euros, exclòs l’IVA
(2.225,80 euros, inclòs l’IVA).
Segon.- Aprovar l’autorització o compromís de despesa, per un import de 2.225,80 €, inclòs
l’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22706 Treballs i estudis tècnics.
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Tercer.- Notificar aquesta adjudicació a totes les empreses licitadores.
Quart.- Publicar el contracte en el perfil de contractant del Consorci Localret, en la forma
que preveu l’article 63.4 de la LCSP.
Cinquè.- Comunicar al Registre Públic de Contractes (RPC), per a la seva inscripció, les
dades bàsiques del contracte, segons el que preveu l’article 346 de la LCSP.
Sisè.- Donar compte de la present resolució al Consell d’Administració del Consorci als
efectes oportuns.
I, perquè així consti, ho signa el director general del Consorci Localret i ho certifica el
secretari.

Andreu Francisco i Roger
Director general

Jordi Cases i Pallarès
Secretari
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