RESOLUCIÓ
per la qual s’adjudica el contracte pluriennal de serveis de Recollida, trasllat, custòdia, consulta,
destrucció i revisió de la documentació administrativa de l’Agència Tributària de Catalunya durant
els anys 2019 i 2020, dividit en dos lots.

Antecedents:
La cap del Servei de Règim Interior i Seguretat, va proposar que s’iniciés pel procediment obert
de contractació, anticipada i pluriennal, del servei de Recollida, trasllat, custòdia, consulta,
destrucció i revisió de la documentació administrativa de l’Agència Tributària de Catalunya durant
els anys 2019 i 2020, dividit en dos lots.
Van optar a aquesta licitació les empreses següents: pel lot 1: ALIANCE BROTHER, SL;
CUSTÒDIA DOCUMENTAL, SA; ARA VINC, SL; i SEVERIANO SERVICIO MÓBIL, SA. Pel lot 2:
CUSTÒDIA DOCUMENTAL, SA; i ARA VINC, SL, i totes complien els requisits que establia el
Plec de clàusules administratives particulars del contracte.
En data 8 de maig del 2018, en acte públic, es va procedir a l’obertura dels sobres “B” referents a
les ofertes presentades pels licitadors admesos en la fase de qualificació prèvia de documentació
general d’aquest concurs.
Una vegada examinada la documentació presentada, es fan les valoracions d’acord amb els
criteris especificats en el plec, que es detallen tot seguit:
Lot 1
19,50 punts
16,00 punts
28,75 punts
16,75 punts

ALIANCE BROTHER, SL
CUSTÒDIA DOCUMENTAL, SA
ARA VING, SL
SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, SA

Lot 2
16,00 punts
28,75 punts
-

En data 6 de setembre del 2018, té lloc la Mesa de Contractació per a l’obertura dels sobres C,
prèvia lectura dels punts obtinguts per cada empresa en el corresponent lot.
Les ofertes presentades en els sobres C són les següents:
Lot 1
170.264,00 €
163.022,00 €
114.630,00 €
154.613,40 €

ALIANCE BROTHER, SL
CUSTÒDIA DOCUMENTAL, SA
ARA VINC, SL
SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, SA

Lot 2
135.051,40 €
95.070,00 €
-

Quant als preus unitaris, les ofertes van ser les següents:
Lot 1 - Documentació administrativa de l’ATC – oficines de la ciutat de Barcelona

Servei
Recollida/ trasllat documentació
Custòdia
documentació
en
arxivadors mida foli prolongat
Préstec de documentació
Préstec urgent de documentació
Consulta “in situ” de documentació
Destrucció certificada de la
documentació en custòdia externa
Revisió de documentació
Pg. de la Zona Franca, 46
08038 Barcelona
Telèfon 93 551 50 00
Telefax 93 551 50 01

Preu unitari
màxim IVA
no inclòs
0,70 €

ALIANCE

C-DOC

ARA VINC

SEVERIANO

0,50 €

0,01 €

0,20 €

0,30 €

0,90 €

0,70 €

0,71 €

0,48 €

0,63 €

4,00 €
11,82 €
1,85 €

3,90 €
11,00 €
1,00 €

0,01 €
0,01 €
0,01 €

2,00 €
5,00 €
0,50 €

4,00 €
11,82 €
1,85 €

0,60 €

0,30 €

0,30 €

0,20 €

0,26 €

13,00 €

11,00 €

18,00 €

9,00 €

13,00 €

Lot 2 - Documentació administrativa de l’ATC – oficines de les comarques de Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona
Servei
Recollida/ trasllat de la documentació
Custòdia de documentació en arxivadors mida foli prolongat
Préstec de documentació
Préstec urgent de documentació
Consulta “in situ” de documentació
Destrucció certificada de la documentació en custòdia externa
Revisió de documentació

Preu unitari
màxim IVA no
inclòs
0,70 €
0,90 €
4,00 €
11,82 €
1,85 €
0,60 €
13,00 €

C-DOC
0,01 €
0,71 €
0,01 €
0,01 €
0,01 €
0,30 €
18,00 €

ARA VINC
0,20 €
0,48 €
2,00 €
5,00 €
0,50 €
0,20 €
9,00 €

CUSTÒDIA DOCUMENTAL, SA, va presentar una oferta en el preu de Revisió de la
documentació que superava el preu unitari màxim previst en el Plec, i per aquest motiu quedà
exclosa de la licitació.
Pel que fa a les millores addicionals, totes les empreses les van informar marcant la darrera
casella de cadascun dels apartats, totes, doncs, en el mateix sentit.
ARA VINC, SL, va presentar pel lot 1 una baixa considerada desproporcionada i va haver de
justificar la idoneïtat de la seva oferta.
La Mesa de Contractació en la sessió de qualificació de la idoneïtat de les ofertes considerades
anormals o desproporcionades i de proposta de les empreses adjudicatàries del contracte, que
va tenir lloc el dia 23 d’octubre del 2018, va acordar admetre la justificació de la baixa
desproporcionada. Igualment va acordar proposar a l’òrgan de contractació que d’acord amb
l’Informe de valoració de les ofertes presentat per la cap del Servei de Règim Interior i Seguretat,
es formulés requeriment a ARA VINC, SL, pel lot 1, en acceptar la justificació de la seva baixa
desproporcionada, i també pel lot 2, on és l’única empresa admesa a la licitació i compleix a
bastament els requisits del Plec de prescripcions tècniques.
En data 5 de novembre del 2018, es va formular requeriment a l’empresa ARA VINC, SL, perquè
en el termini de deu dies hàbils presentessin la documentació justificativa de diverses situacions
administratives, i de la constitució de la garantia definitiva, fet que es va produir en el temps i la
forma adequats.

Consideracions jurídiques:
De conformitat amb el que estableix l’article 151.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

RESOLC:

Primer.- Adjudicar el contracte pluriennal de serveis de Recollida, trasllat, custòdia, consulta,
destrucció i revisió de la documentació administrativa de l’Agència Tributària de Catalunya durant
els anys 2019 i 2020, dividit en dos lots, a l’empresa ARA VINC, SL, pels imports que es detallen
tot seguit:

Pg. de la Zona Franca, 46
08038 Barcelona
Telèfon 93 551 50 00
Telefax 93 551 50 01

Pel lot 1: oficines de la ciutat de Barcelona, per un import de CENT TRENTA-VUIT MIL SETCENTS DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (138.702,30 €), dels quals CENT CATORZE MIL
SIS-CENTS TRENTA EUROS (114.630,00 €) corresponen al preu del contracte i VINT-IQUATRE MIL SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (24.072,30 €) a l’Impost sobre
el Valor Afegit (IVA) –any 2019: 69.351,15 euros i any 2020: 69.351,15 euros, condicionat a
l’aprovació de la pluriennalitat per part de l’òrgan competent.
Pel lot 2: oficines de les comarques de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, per un import de
CENT QUINZE MIL TRENTA.-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (115.034,70 €), dels
quals NORANTA-CINC MIL SETANTA EUROS (95.070,00 €) corresponen al preu del contracte i
DINOU MIL NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (19.964,70 €)
a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) –any 2019: 57.517,35 euros i any 2020: 57.517,35 euros,
condicionat a l’aprovació de la pluriennalitat per part de l’òrgan competent.
Segon.- Notificar aquesta Resolució a les empreses interessades.
Tercer.- Formalitzar el contracte.

El director
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