ACTA
Essent les 12:00 hores del dia 22 de març de 2021 a les dependències del Consorci de
Biblioteques de Barcelona, es reuneix la Mesa de contractació constituïda en data 1 de juliol de
2020, en el procediment de licitació obert per a l'adjudicació del contracte que té per objecte
el subministrament de fons bibliogràfic per a les biblioteques gestionades pel Consorci de
Biblioteques de Barcelona, per un import màxim de 950.000,00 euros, (4% IVA inclòs), segons
anuncis publicats en DOUE en data 8 de juliol de 2020 i en el perfil del contractant en data 7 de
juliol de 2020.
Aquest contracte està dividit en 76 lots. L’import de CADASCUN DELS LOTS és 12.500,00 euros,
(4% IVA inclòs).
Integren la Mesa, el Sr. Ferran Burguillos Martínez, Gerent del Consorci de Biblioteques, que
actua com a President, la Sra. Anna Estruch i Duran, Directora d’Administració i Recursos, el Sr.
Jordi Gual Nevado, Director Tècnic i el Sr. César Azuara González, tècnic de col·lecció i serveis
que actuen com a Vocals, el Sr Rafael Gimeno Martínez, Interventor Delegat, i la Sra.
Montserrat Oriol i Bellot, Secretaria Delegada del Consorci.
La Mesa de contractació es reuneix per avaluar la documentació presentada per les empreses
requerides amb l’objectiu d’aplicar el criteri de desempat establert en la clàusula 10 del Plec
de Clàusules Administratives Particulars.
Les dues empreses finalment requerides han estat
·
·

LA RAPOSA DEL POBLE SEC SCCL, ha aportat la documentació correcta i, per tant, es valora
el desempat.
La Carbonera Llibreria SCCL, especifica l’entrada en vigor del “Pla de Cures de la Lllibreria”
amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació d’ofertes, 10 d’agost
de 2020, i, per tant, no es valora.

Atenent aquesta valoració la Mesa procedeix a analitzar la casuística dels lots pendents
d’adjudicar i proposa el següent:
1. Formular proposta d’adjudicació dels lots en què
a) Les empreses que liciten en aquest lot ja tenen adjudicat un lot amb una preferència
superior a la manifestada en aquest, es proposa l’adjudicació a l’empresa que no té cap lot
adjudicat i ha puntuat en el criteri de desempat:
Lot 25: “fons bibliogràfic de novetats editorials per a la biblioteca Poble Sec-Francesc Boix
(Sants-Montjuïc)” a favor de l’empresa LA RAPOSA DEL POBLE SEC SCCL, per un import de
12.500,00 euros, (4% IVA inclòs), amb un descompte de l’1% sobre el preu fix.
b) Totes les empreses que liciten en aquest lot ja tenen proposta d’adjudicació d’un lot amb
preferència superior a la manifestada en aquest. Es proposa com a adjudicatària a
l’empresa que va quedar classificada en primera posició en el primer sorteig celebrant el
dia 1 de febrer de 2021:

Lot 52: “fons bibliogràfic de ficció (narrativa, poesia, teatre, còmic, etc.) per a la biblioteca Nou
Barris (Nou Barris)” a favor de l’empresa LIBRERIA ANTINOUS, per un import de 12.500,00
euros, (4% IVA inclòs), amb un descompte de l’1% sobre el preu fix.
Lot 53: “fons bibliogràfic infantil per a la biblioteca Nou Barris (Nou Barris)” a favor de
l’empresa MARIANO ESTEBAN IBERNON, per un import de 12.500,00 euros, (4% IVA inclòs),
amb un descompte de l’1% sobre el preu fix
2. Celebrar un tercer sorteig entre les empreses que s’assenyalen del següent lot a les que
se’ls hi assigna el color següent de la bola:
Núm.
NIF
LOT

LICITADOR

72
72
72

Ana Soler Esteller
Llibreria Pebre Negre SCCL
MARIA PAGES SAEZ

37330092B
F66293598
37262602A

ORDRE DE
Puntuaci
COLOR
PREFERÈN
ó total
SORTEIG
CIA
10
3
magenta
10
2
blau
10
4
carbassa

Finalitza l'acte a les 13:00 hores, s'estén aquesta acta, que és llegida i trobada conforme i que
subscriu el president i la secretària de la Mesa ho certifica.
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