EDICTE
Per Decret de Presidència 2021-0126 s’ha acordat aprovar l'expedient de contractació DE
SERVEIS PER AL TRACTAMENT DELS FONS DOCUMENTALS DE L’ARXIU COMARCAL
DEL BERGUEDÀSERVEI DE SUPORT AL TRACTAMENT I DESCRIPCIÓ DELS FONS
DOCUMENTALS A L’ARXIU COMARCAL DEL BERGUEDÀ. per un període de 1 anys,
prorrogable fins un total de 5 anys, d’acord amb el plec administratiu, aprovar la despesa
corresponent i aprovar el Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el plec tècnic que
regiran el contracte.
Nº EXPEDIENT: 245/2021
1. Entitat adjudicadora.
NOM: CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ.
NIF: P0800015J
ADREÇA: C/ BARCELONA, 49, 3ER. 08600 BERGA.
CODI NUTS: ES511
TELÈFON: 938213553.
ADREÇA ELECTRÒNICA ccbergueda@ccbergueda.cat
ADREÇA D’INTERNET: www.bergueda.cat

2.- A dreça electrònica on estaran disponibles els plecs de la contractació per un
accés lliure, directa, com plert i gratuït
Els plecs es trobaran exposats a la Plataforma Electrònica de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCa
p=1088108

3. Tipus de poder adjudicador y principal activ itat exercida.
Tipus: ADMINISTRACIÓ LOCAL (CONSELL COMARCAL)
Activitat: ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.

4. Codi CP V:
Codi CP V

Descripció

79560000-7

Servicios de archivo
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5. Codi NUTS de l’em plaçam ent principal del serv ei: ES511

6.- Descripció de la licitació: naturalesa i abast del serv ei
Aprofundir en la descripció i tractament dels fons documentals que té dipositats l'Arxiu
Comarcal del Berguedà a través de la contractació d'una suport tècnic extern per el termini d’un
any prorrogable dins un màxim de 5 anys en total

7.- Ordre o m agnitud total estim at del contracte:
El Pressupost base de Licitació és de 5.500 euros (exclòs d’IVA) i 6.655,00 euros amb IVA.
S'entén que el pressupost base de licitació, s'adequa als preus del mercat.
A aquest efecte, el pressupost base de licitació es desglossa en els següents conceptes:
Co sto s directes
Concepte
Servei tècnic extern
Despeses generals i benefici industrial
Total

Quantia (en euros)
5.000,00 euros
500,00 euros
5.500,00 euros

El termini d'execució del contracte serà: 1 any a partir de l’adjudicació. Es preveu la possibilitat
de renovació a través de pròrroga anual fins a un màxim de 60 mesos en total.
El v alor estim at del contracte ascendeix a la quantia de 27.500,00 euros (IVA exclòs).

8. A dm issió o prohibició de v ariants.
No s'admeten variants.

9. Durada del contracte:
El termini màxim d’execució dels serveis objecte d’aquest plec, serà: 1 any a partir de
l’adjudicació. Es preveu la possibilitat de renovació a través de pròrroga anual fins a un màxim de
60 mesos en total.

10. Condicions de participació:
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Les condicions de les empreses per participar són les contemplades a la clàusula vuitena del Plec
( capacitat d’obrar, solvència econòmica i solvència tècnica).
S’ACREDITA MITJANÇANT INSCRIPCIÓ EN EL RELI.

11. Tipus de procedim ent: Procediment obert simplificat sumari.

12.- Lots: El contracte no es divideix en dos lots:

13.- Condicions particulars d’execució:
Tipus especial

Afavorir la sostenibilitat mediambiental

L’empresa que resulti adjudicatària del present es compromet, a usar materials, per al
tractament dels fons documentals, que no siguin perjudicials per al medi ambient.

14.- Criteris que s’utilitzaran per a adjudicar el contracte: els criteris figuren a la
clàusula desena del plec.

15. Term ini per a la recepció de les ofertes:
Es poden presentar ofertes fins el dia 28 de maig de 2021 a les 23:59 hores.

16.- A dreça a la que s’han de presentar les ofertes:
Les ofertes es presentaran exclusivament de forma electrònica a través de l'Eina de Preparació
i Presentació d'ofertes que la Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCa
p=1088108

17.- M antenim ent d’oferta i obertura de pliques:
a) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta;
Dos mesos des de l’adjudicació del contracte.
b) Data hora i lloc de l’obertura de pliques;
SOBRE A: 1 de juny de 2021 a les 9 del matí a les oficines del Consell Comarcal del Berguedà.
Es permet la connexió telemàtica.
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c) Persones autoritzades a assistir a l’obertura.
L’acte d’obertura no es públic.
S’admet la connexió telemàtica.

18.- Llengua o llengües en las que s’hauran de redactar les ofertes o sol·licituds de
participació.
Es poden presentar ofertes en català i castellà.

19.- P resentació i factures:
a) S’acceptarà únicament la presentació electrònica d’ ofertes.
b) S’acceptaran únicament factures electròniques.

20. Inform ació sobre si el contracte està relacionat am b un projecte do program a
finançat am b fons de la Unió.
El contracte no està finançat amb fons provinents de la Unió Europea.

21.- Òrgan com petent en els procedim ents de recurs:
Al no ser susceptible de recurs especial en materia de contractació, es podrá presentar recurs
de conformitat amb el que disposa la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; així com la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
22.- Data de tram esa de l’anunci:
18 de maig de 2021.
Berga, 18 de maig de 2021.

El president,
Josep Lara Tristante.
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