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Ref.: Exp. 1403-0040/2020

INFORME SOBRE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE CONTRACTAR ELS SERVEIS DE
CUSTÒDIA DOCUMENTAL
Que s’emet de conformitat amb el que estableix l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

a)

Objecte del contracte:
El contracte té per objecte la recollida i custòdia de documentació.
La principal raó per la qual s’ha decidit no dividir en lots el contracte és que l’objecte del
contracte és una unitat funcional, i, per tant, no se’n pot preveure la seva realització separada.
No s’ha alterat l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació.
CPV: 79560000-7 Serveis d’arxiu.

b)

Necessitat i idoneïtat del contracte:
El Consorci Localret té previst el trasllat a unes noves oficines provisionals a principis de
desembre de 2020, i, a mitjans de 2021, el trasllat a unes oficines definitives. Aquestes oficines
no tenen l’espai suficient per guardar tota la documentació generada pel Consorci des de la
seva constitució, l’any 1997.
La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte
projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, es concreten en la
recollida i custòdia de documentació generada per les diferents àrees del Consorci Localret,
atès el trasllat.

CSV: 595f80fc-d3d4-437e-9fa6-7e8c14b27896
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

c)

Tipus de contracte:
El contracte es qualifica de serveis, segons el que estableix l’article 17 de la LCSP.

d)

Preu del contracte:
El valor màxim estimat del contracte és de 15.000,00 euros, exclòs l’IVA.
La quota de l’IVA actual que s’ha de repercutir és el 21 %.
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.
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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).
-

e)

Preu del servei de retorn de la documentació (en el local que s’indiqui dins de la ciutat de
Barcelona).

Finançament i consignació pressupostària:
S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al
pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la 22706
Treballs i estudis tècnics.

f)

Pagament del preu:
El pagament del preu del contracte es farà contra factura, expedida d’acord amb la normativa.
Les factures s’hauran d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable
de factures en el sector públic, s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat
reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.
Als efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora és LA0006943, l’òrgan
gestor és LA0006943, i l’oficina comptable és LA0006943.

g)

Termini d’execució i durada:
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La recollida de la documentació s’haurà de realitzar durant la segona i tercera setmana del mes
de novembre de 2020, i es farà en un termini màxim de 5 dies laborables.
El servei de custodia i de préstec puntual de documentació es farà durant un termini de 6 mesos,
que es podrà prorrogar 6 mesos més.
L’entrega de documents solālicitats es farà dins d’un termini de 48 h. comptades des de la
recepció de la solālicitud.
h)

Condicions d’execució
La recollida de la documentació es farà a la seu del Consorci Localret (c. de la Llacuna, 166, 9a
planta, 08018 Barcelona).
Condicions del servei puntual de préstec:
La solālicitud de documents (servei de préstec) es farà per mitjans electrònics.

i)

Procediment d’adjudicació:
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L’expedient es tramitarà de forma ordinària, sense reducció de terminis.
L'adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant contracte menor, de conformitat amb el que
estableix l’article 118 de la LCSP.
Es tracta d’una necessitat esporàdica i puntual, amb motiu del trasllat del Consorci Localret a
unes noves oficines.
El contracte té un valor estimat inferior a 15.000 euros, exclòs l’IVA.
El contractista no haurà d’haver subscrit amb el Consorci Localret més contractes menors que,
individualment o conjuntament, superin els 15.000 euros, exclòs l’IVA.
De conformitat amb el que s’estableix a la Guia de tramitació dels contractes menors de
l’Ajuntament de Barcelona, el contracte menor es tramitarà amb concurrència, amb publicació
a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP). Qualsevol proveïdor podrà
consultar-lo i presentar oferta.
j)

Criteris d’adjudicació
El contracte s’adjudicarà a l’oferta que incorpori el preu més baix.

k)

Model de presentació d’oferta
Les empreses candidates presentaran la seva oferta, ajustada al model següent, a través de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública, en un termini de 5 dies hàbils comptats des de
l’endemà de la publicació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP):
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“En/Na …, amb Document Nacional d'Identitat núm. …, amb domicili a efectes de notificació a
…, carrer ..., núm. …, en nom propi o en representació de …, assabentat/assabentada del
contracte menor amb (concurrència, amb publicitat a la PSCP), formulo l’oferta següent:
Unitat

Preu u. ofert,
exclòs l’IVA

Tipus
d’IVA

Servei de recollida

70 metres lineals

... €

... %

Servei de custòdia

6 mesos

... €

... %

Servei d’inventari

70 metres lineals

... €

... %

10 peticions de documents

... €

... %

70 metres lineals

... €

... %

Servei puntual de préstec
Servei de retorn
(Lloc i data)
Signatura del/de la declarant
Segell de l'empresa”
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Les empreses adjuntaran un document descriptiu dels serveis oferts de custòdia documental,
de l’inventari i de la solālicitud i préstec de documents.
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Andreu Francisco
Director general de Localret
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