UPF-2022-0007
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
1. Objecte de l’acord marc
Constitueix l’objecte d’aquest Acord marc l’homologació de proveïdors de llibres
electrònics en modalitat pick and choose per la Universitat Pompeu Fabra.
Codi CPV: 22113000-5 Llibres per a biblioteca
No es preveu la divisió en lots del contracte, ja que l’objecte és la compra d’un únic
tipus de subministrament consistent en llibres en suport electrònic.
2. Justificació de la necessitat
La Universitat Pompreu Fabra (en endavant, UPF) per al desenvolupament de la seva
activitat de docència i recerca, precisa adquirir de forma habitual llibres sobre els
àmbits i especialitats dels seus estudis que es canalitzen a través de la Biblioteca.
Fins ara l’adquisició de llibres en suport electrònic s’ha dut a terme mitjançant
compres concretes de llibres mitjançant contractació menor (amb referències, entre
d’altres, S- 506023; S- 509900; S- 512939 i C- 526095) però des de la pandèmia de
la Covid-19 s’ha posat de manifest la utilitat d’aquest recurs electrònic i s’ha potenciat
la compra de llibres en aquest tipus de suport.
És per això que es considera necessari la utilització d’un sistema de compra que
permeti amb les adequades garanties de publicitat i concurrència, articular un
mecanisme de subministrament àgil. Per aquest motiu, és idònia la figura d’un Acord
Marc que permeti seleccionar un conjunt d’empreses especialitzades en aquesta
tipologia de subministraments i, en el moment en que es disposa de la concreció de
les necessitats i pressupost, fer una contractació basada respecte als llibres a
adquirir. Aquest mecanisme s’està emprant en altres universitats com ara l’expedient
de la Universitat de Barcelona amb referència 2020/51.
L’objecte d’aquest expedient es limita a l’adquisició de llibres electrònics en la
modalitat coneguda com a “Pick and choose”, és a dir de compra de títols d’un
catàleg, de forma individual i separada de la resta de títols de la col·lecció. No forma
part d’aquest Acord Marc la subscripció a col·leccions senceres, ja que aquesta
necessitat ja està atesa a través d’altres contractacions, particularment a través del
sistema centralitzat de compra del Consorci de Serveis de les Universitats Catalanes
(CSUC).
El plec de prescripcions tècniques estableix que el subministrament del llibre
electrònic serà a títol de propietat, garantint-ne l’accés multiusuari, és a dir, a un
nombre indeterminat d’usuaris de la UPF. El subministrament ha de complir aquestes
característiques per tal que la universitat pugui satisfer les necessitats dels membres
de la seva comunitat universitària.
En relació a l’anterior, cal fer esment que l’accés multiusuari no comporta que l’accés
a tots els títols admeti l’accés simultani de diversos usuaris. Aquest darrer aspecte
es determina en el moment de fer la comanda i dependrà de les modalitats que
ofereixi l’editor del títol a adquirir. En qualsevol cas, l’elecció de l’opció de
simultaneïtat dependrà de les necessitats que s’hagin de satisfer amb l’adquisició del
títol (p.e. si el títol forma part del pla docent d’una assignatura o es tracta d’una
sol·licitud relacionada amb un projecte de recerca específic) i s’admet que suposi la
variació del preu del producte, tal com succeiria si es tractés de l’adquisició d’un sol
o de diversos exemplars d’un llibre físic tradicional.
3. Valor estimat màxim inicial i de tot l’Acord marc
No és possible concretar en el moment de preparar l’acord marc ni els títols d’obres
a adquirir ni el nombre de llibres que seran necessari comprar, això no obstant i per
determinar el valor estimat, es té en compte la despesa produïda en anys anteriors.
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Com s’ha indicat abans l’evolució de les adquisicions ha comportat un salt quantitatiu,
conforme s’observa en el quadre següent:
Any Despesa amb IVA
2019
10.000,00 €
2020
41.853,93 €
2021
47.374,30 €
La vigència inicial està prevista per a 12 mesos a comptar des de la formalització, i
considerant la tendència d’increment en la demanda els llibres en suport electrònic,
es considera que per fixar el valor estimat per aquest període d’1 any, que
denominem valor estimat inicial, cal augmentar el volum de compra de l’exercici 2021
i situar-lo en 52.000,00 Euros.
S’estima que en aquesta tipologia de subministraments els costos directes suposen
un 80% del total del cost; mentre que els costos indirectes un 20% (que inclouen
despeses generals i benefici industrial).
La despesa que es concreti en cada procediment basat pot ser objecte de finançament
amb càrrec, entre d’altres, de fons de programes de recerca de la Comissió Europea
o del Govern Espanyol i, en tot cas, s’imputarà a la partida 625.00.
La durada de l’acord marc, com es deia anteriorment, és d’1 any. No es fixa un
termini superior per donar la possibilitat d’incorporar en una futura licitació noves
empreses que estiguin interessades en participar en aquesta subministrament.
Tanmateix si no és dona aquesta circumstància, es preveu la pròrroga de la durada
de l’Acord marc fins a 3 anualitats addicionals per garantir una continuïtat del
subministrament.
Per tant, el valor estimat màxim o total de tot l’acord marc, queda de la forma
següent:
Valor estimat període inicial sense IVA
Import de les pròrrogues
Valor màxim estimat de l’acord marc

52.000,00 €
156.000,00 €
208.000,00 €

És important fer notar que el valor estimat té caràcter purament orientador i no
vinculant, no suposant, en cap cas, una obligació de despesa per a la Universitat o
que aquesta quedi obligada a contractar aquests subministraments, atès que es
determinarà en funció dels contractes basats en el present Acord Marc que realment
es portin a terme.
Únicament generaran obligació de pagament els subministraments efectivament
realitzats pels adjudicataris en els contractes basats.
4. Procediment de licitació
La licitació de l’Acord marc es tramitarà mitjançant procediment obert, on per a la
preparació d’ofertes es considera suficient que els licitadors disposin de 15 dies des
de la publicació de la licitació al perfil del contractant, ja que no és complexa
l’elaboració de la proposició.
Per afavorir al màxim la concurrència, no es vol restringir l’acord marc a un nombre
màxim d’empreses, sinó que l’acord permetrà la homologació de qualsevol empresa
licitadora que compleixi els requisits de capacitat i solvència que s’indiquen
seguidament.
5. Criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i financera de
l’Acord marc.
Respecte a la solvència econòmica i financera, es considera proporcionat que els
licitadors acreditin un volum de negocis en l’any de major volum dels 4 últims
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exercicis que sigui igual o superior a 47.374,30 €, que és la despesa màxima
realitzada l’any 2021.
Respecte a la solvència tècnica i professional: s’opta per exigir que l’import executat
en contractes d’igual naturalesa dels 3 darrers anys sigui igual o superior a 33.162,30
€ (70% de la despesa del 2021). Com a mínim, també s’haurà d’acreditar que en els
4 darrers exercicis s’han realitzat tres subministraments de llibres en suport
electrònic ja que és necessari tenir constància fefaent de que l’empresa licitadora
disposa d’un mínim d’experiència avalada.
Per l’afectació que la situació sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19, ha
provocat en l’activitat de moltes empreses, es considera necessari augmentar el
període mínim d’acreditació de la solvència que fixa la legislació de contractes, per
afavorir la concurrència.
6. Criteris de valoració de l’Acord marc
Per valorar i classificar a les empreses a homologar, s’opta per un sistema que cerca
la millor relació qualitat-preu mitjançant criteris totalment objectius, que es
distribueixen de la forma següent:
a) L’oferta econòmica es valorarà amb una ponderació del 66 %. Atès que no és
possible establir a priori un llistat tancat dels títols de les obres que seran
necessàries durant la vigència de l’Acord Marc i assignar-li a cadascun un
pressupost màxim sobre el que tots els licitadors puguin formalitzar una oferta,
es valorarà en aquest apartat el percentatge de baixa sobre el preu fix de venda
al públic del llibre electrònic establert per l’editor. Aquesta constitueix l’única
manera de valorar les ofertes formulades per igual en un moment com l’actual en
que el valor estimat es tracta tant sols d’una estimació i no pot determinar-se
anticipadament quines necessitats de la UPF caldrà satisfer per mitjà de les
corresponents comandes.
L’article 11.b) de la llei 10/2007, de 22 de juny, de la Lectura, del llibre i de les
biblioteques estableix un descompte màxim del 15% per a les Universitats, per
aquest motiu, per valorar aquesta oferta econòmica es considera més adient no
aplicar una fórmula proporcional, sinó assignar 4,4 punts per cada 1 % de
descompte que ofereixi el licitador. D’aquesta forma es valora proporcionalment
l’oferta formulada pel licitador i limitada al màxim de descompte permès per la
normativa.
El descompte que hagin de formular els licitadors ha de ser únic, tant respecte
catàleg propi del licitador si es editor com del llibres que distribueixi de terceres
editorials.
La resta de criteris, que tenen una ponderació del 34 % són qualitatius i comprenen
els següents aspectes.
b) Es valorarà amb un màxim de 18 punts el sistema que proposi el licitador que
sigui més eficient en la gestió de les comandes.
En primer terme es valorarà que la plataforma de compra del licitador s’integri
amb el sistema de gestió bibliotecària per a les universitats integrades i agregades
al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), la plataforma ALMAPrimoVE. El servei d’aquesta plataforma es va adjudicar a l’empresa Ex Libris,
GMBH mitjançant el procediment de licitació amb referència E-20/02 del CSUC,
en la contractació conjunta en que hi participava la UPF. La possibilitat que la
plataforma del licitador s’integri amb la plataforma pròpia de gestió bibliotecària
proporciona avantatges pel que fa al control del catàleg i permet oferir als usuaris
del de la Biblioteca de la UPF un servei més eficient en temps de treball al no
haver de treballar amb dos aplicacions.
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En funció del grau d’integració i d’eficiència per als usuaris de la Biblioteca
s’assignarà la puntuació, de forma que s’assignen 3,6 punts per cada una de les
funcionalitats que interessa que estiguin integrades entre ALMA i la plataforma
del licitador, perquè aporten aquesta eficiència de gestió a la Biblioteca de la UPF
i són:

-

Que amb la integració de la plataforma del licitador i el seu catàleg amb ALMA
es permeti comprovar que el títol no estigui duplicat al fons bibliogràfic de la
UPF
Que es generi una ordre de compra des d’ALMA directament a la plataforma
del licitador sense haver de realitzar cap operació en la plataforma del
licitador,
Crear plantilles d'ordre de compra dins d'ALMA (que tinguin en compte les
diferents seus de la Biblioteca i els fons pressupostaris associats)
Que la factura emesa de la compra quedi integrada dins d’ALMA de forma
automàtica.
Que des d’Alma es puguin generar informes estadístics de seguiment de les
comandes i compres realitzades.

En segon lloc i per a aquells licitadors que no disposin d’integració amb ALMA,
però que la seva plataforma disposi d’un mòdul d’administrador a disposició de la
UPF i que permeti obtenir com a mínim informació sobre les comandes realitzades
i el seu estat així com sobre les factures emeses, el desglossat de les mateixes
per títols i sobre el seu estat, se’ls atorgarà 4 punts. Un mòdul com el descrit
facilita les tasques de gestió i administració del contracte, encara que menys que
un sistema integrat d’aquí la diferència de la puntuació.
c) Com sigui que pot existir una pràctica d’exigir una comanda mínima de llibres per
poder fer el lliurament, que dificulta la immediatesa del procés de compra, es
valorarà que els licitadors no exigeixin aquest mínim de comandes amb 10 punts.
d) Finalment i com a darrer criteri, amb una ponderació del 6 % s’introdueix un
criteri mediambiental, que vol valorar la millor gestió energètica dels servidors
que allotjaran la plataforma. Aquest criteri es basa en els criteris de contractació
pública ecològica de la UE per a centres de dades, sales de servidors i serveis al
núvol, de la Comissió Europea, (Brussel·les, 11.3.2020 SWD(2020) 55 final) –
Link-.
Es tria el criteri CA10, que mesura el coeficient d’energia renovable adaptat a la
càrrega respecte a l’ús que en fa de l’electricitat. Es mesurarà el valor mitjà si hi
ha varis emplaçaments que presten el servei. D’aquesta manera es vol posar en
valor la major contribució de la infraestructura que es proposa a reduir l’impacte
mediambiental de l’activitat.
S’atorgarà la màxima puntuació, al licitador que ofereixi un major coeficient
d’energia renovable adaptat a la càrrega respecte al seu ús d’electricitat, i la resta
de forma proporcional a aquest major coeficient.
7. Condicions especials d’execució i obligacions contractuals essencials
El plec de clàusules administratives estableixen condicions especials d’execució de
caràcter social, en particular sobre el compliment en l’execució del contracte del
conveni col·lectiu aplicable i les obligacions sobre seguretat i salut laboral. Així
mateix, s’exigeix als licitadors la consecució d’una bona gestió ambiental en
l’execució del contracte. Finalment, s’estableixen les condicions ètiques que fixa la i
Instrucció 1-2019 de la Direcció general de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya i el Pla de Mesures d’Integritat en la Gestió de la UPF.
8. Altres aspectes relacionats amb la licitació i execució del contracte
8.1. Variants. No se’n preveuen, atès que s’ha determinat clarament la necessitat.

4

UPF-2022-0007
8.2. En l’execució de l’acord marc no es preveu que les empreses homologades
accedeixin a dades personals. Tanmateix, el plec administratiu, estableix unes pautes
d’actuació en cas d’accés incidental i es demana als licitadors que estiguin en
disposició d’adoptar mesures en matèria de protecció de dades personals.
8.3. Es permet la subcontractació, d’acord amb la normativa aplicable en matèria de
contractes del sector públic.
8.4 Degut al caràcter essencial per a la docència i la recerca d’aquest
subministrament i l’impacte que un mal funcionament pot ocasionar, el plec
administratiu fixa un règim de penalitats tant pel cas d’una prestació deficient.
8.5. No es considera adient exigir una garantia definitiva a les empreses que
s’homologuin per l’acord marc, ja que es tracta de subministres recurrents amb un
control exhaustiu en la recepció i amb un règim de penalitats reforçat. El termini de
garantia dels contractes basats, en tots els casos, serà de 3 anys, d’acord amb la
normativa vigent de protecció de consumidors i usuaris per aquest tipus de
productes.
8.6. Per fer el seguiment adequat de l’acord marc i gestionar-lo es designa com a
responsable de l’acord marc a la cap de la Unitat de Gestió de Recursos de la
Biblioteca de la UPF.
9. Licitacions basades en l’Acord Marc
En base a l’experiència de compres, s’ha establert un sistema de concreció de les
necessitats un cop adjudicat l’acord marc, que es diferencia entre encàrrecs i
contractes basats amb licitació.
9.1 Encàrrecs:
En aquelles compres amb un pressupost sense IVA de fins a 5.000,00 €, es preveu
que es podrà encarregar directament el producte d’acord amb els preus i condicions
fixades en l’acord marc a l’empresa homologada que en l’acord marc ha obtingut la
millor relació qualitat-preu oferta, és a dir, la primera classificada; tret que aquesta
empresa homologada no disposi en el seu catàleg del llibre electrònic que es
necessita.
En el cas que l’empresa homologada en primer lloc no disposi en el seu catàleg del
títol que es necessita, s’adquirirà al licitador que tingui el llibre en el seu catàleg i
que resulti amb major valoració de l’acord marc.
Es tracta de subministraments de poca quantia on escau una tramitació àgil, per
aquest motiu, el plec administratiu autoritza, sense la necessitat d’un informe
específic perquè la Biblioteca al fer la comanda ja avalua la necessita que li ve donada
pel membre de la comunitat universitària, la signatura dels encàrrecs o comandes a
la Directora de la Biblioteca de la UPF que realitzarà aquestes comandes.
9.2 Procediments basats amb licitació. Cal diferenciar dos supòsits:
9.2.1 Quan l’import del pressupost sense IVA estigui comprès entre 5.000,00 € i
100.000,00 €, en tot cas, es sol·licitarà, mitjançant invitació, oferta a 3 dels
proveïdors homologats, sempre que sigui possible, i s’adjudicarà el contracte en
aplicació als criteris que es fixin a la invitació, que hauran de seguir els que han servit
per adjudicar l’Acord Marc, entre els que com a mínim es valorarà la oferta
econòmica.
9.2.2 Quan el pressupost de la licitació sense IVA superi els 100.000,00 €, es
sol·licitarà mitjançant invitació oferta a tots els proveïdors homologats corresponent
i s’adjudicarà el contracte en aplicació als criteris que es fixin a la invitació, que
hauran de seguir els que han servit per adjudicar l’Acord Marc, entre els que com a
mínim es valorarà la oferta econòmica.
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Totes les ofertes que presentin els licitadors en els contractes basats hauran d’igualar
o reduir el percentatge de descompte sobre PVP i, si escau, els criteris qualitatius
oferts a la fase d’homologació.
Tots els contractes basats disposaran d’un responsable del contracte que serà la
persona que signa l’informe justificatiu de cada encàrrec o licitació basada.
El règim de publicitat de les adjudicacions basades variaran en funció del procediment
de licitació. Mentre que els encàrrecs es publicaran al perfil del contractant de forma
agregada i trimestral; en els altres casos, en la mesura en que el procediment de
licitació es tramita a través del perfil del contractant, la seva publicació serà individual
en el dit perfil.
La directora de la Biblioteca de la UPF

Montserrat Espinós Ferrer
Barcelona, 30/3/2022
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