Expedients 21/46,
21/47, 21/48, 21/49,
22/07, 22/08, 22/09,
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Resolució

d’adjudicació

contractació

de

la

de

subscripció

la
a

les

revistes

electròniques de la Biblioteca Digital de Catalunya
(BDC), en modalitat centralitzada, 2022

La directora general del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC en endavant)
de conformitat amb allò previst a la normativa de Contractació Pública d’aplicació, en base
als següents:

Antecedents
I. Les Entitats interessades a participar en la contractació conjunta d’alguns o de tots els
productes, FOOD SCIENCE & TECHNOLOGIES ABSTRACTS, MATHSCINET,
JSTOR, ARANZADI, ECONLIT, FACTIVA, HMC I PIO PAO, IEEE Xplore i
PsycINFO, amb números 21/46, 21/47, 21/48, 21/49, 22/07, 22/08, 22/09, 22/10, 22/12
i 22/13 respectivament.de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC), en modalitat bàsica,
tramitada pel CSUC, són les universitats Barcelona, Autònoma de Barcelona, Politècnica de
Catalunya, Pompeu Fabra, de Girona, de Lleida, Rovira i Virgili, UVic-UCC, Oberta de
Catalunya, Ramón Llull, Internacional de Catalunya, de les Illes Balears i Jaume I, Politècnica
de València, Politécnica de Cartagena, d’Alacant, de València, Miguel Hernández i la
Biblioteca de Catalunya.
II. Consta la proposta del director de Biblioteques, Informació i Documentació del CSUC,
on es justifica la necessitat de la contractació, els acords d’adhesió de les entitats participants
i la justificació de l’existència de crèdit.
III.

Consten les ofertes dels licitadors.

I per tot l’anterior,

Resolc
Primer. ADJUDICAR als contractistes que s’indicaran els productes següents,
•

Al contractista Wolters Kluwer Formación S.A., el producte FOOD SCIENCE
& TECHNOLOGIES ABSTRACTS, expedient 21/46, per un import total de
24.600 €.

Exps 21/46, 21/47,
21/48, 21/49, 22/07,
22/08, 22/09, 22/10,
22/12 i 22/13

•

Al contractista Burgundy Information Services Ltd., .el
MATHSCINET, expedient 21/47, per un import de $ 57.276,73.

•

Al contractista Ithaka Harbors, Inc., el producte JSTOR, expedient 21/48, per
un import de $ 78.040.

•

Al contractista Thomson Reuters España S.L, el producte ARANZADI,
expedient 21/49, per import de 115.820,54 €.

•

Al contractista ProQuest LLC, el producte ECONLIT, expedient 22/07, per un
import total de 1.139,27 €.

•

Al contractista ProQuest LLC, el producte FACTIVA, expedient 22/08, per un
import de 75.028,45.€

•

Al contractista ProQuest LLC, el producte HMC, expedient 22/09, per un import
de 22.638,37 €.

•

Al contractista ProQuest LLC, el producte PIO PAO, expedient 22/10, per
import de 85.598,15 €.

•

Al contractista My Infile S.L., el producte IEEE Xplore, expedient 22/12, per un
import de $938.391,00.

•

Al contractista ProQuest LLC, el producte PsycINFO , expedient 22/13, per
import de $240.584,00.

producte

El període de vigència de la contractació d’aquests productes s’inicia l’1 de gener i finalitza el
31 de desembre de 2022
Segon. Acordar que en data 1 d’abril s’emetrà la factura corresponent a cada producte per
l’import i moneda indicada.
Tercer. NOTIFICAR la Resolució als licitadors i PUBLICAR-LA al Perfil del Contractant.
Quart. En el moment oportú, FORMALITZAR el contracte o llicència corresponent
amb les empreses adjudicatàries en els termes indicats, i PUBLICAR les formalitzacions.
Cinquè. Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós administratiu de Barcelona,
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció de la present notificació.
Tot això, sens perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que s’estimi més
convenient.

Montse Soler i Prat
Directora general del CSUC
Barcelona, 18 de març de 2022
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