Ref. Exp. BM-0317/2019
Adquisició de fons documental de llibres i
audiovisulas per a les Biblioteques Municipals de Reus (BMR):
Lot 1: Llibres de fons general.
Lot 2: Llibres infantils.
Lot 3: Llibres d’interès local.

S’accepta la resolució d’adjudicació dels lots referenciats, i es signa la present, a
efectes d’entendre formalitzat el contracte, conforme l’article 159.6 apartat g) de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
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Àrea d'Hisenda
Contractacio
Ref. BM 0317/2019

Senyor/a,

Us notifico la resolució dictada per la regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda el
dia 12/12/2019, als efectes oportuns.

Atentament,
El secretari general, per delegació de signatura
El vicesecretari
Josep M. Sabaté Vidal
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Hisenda
Servei d'aprovisionaments, contractació i patrimoni.
Exp. BM 0317/2019

DECRET
Atès que per Decret núm. 2019017288 de la Regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda de
data 8 de novembre de 2019 es va resoldre iniciar l’expedient per a la contractació de
l’adquisició de fons documental de llibres i audiovisulas per a les Biblioteques
Municipals de Reus (BMR).
Atès que per Decret número 2019017521 de la Regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda,
de data 14 de novembre de 2019, es va aprovar el plec de clàusules administratives i
tècniques particulars, que regiria aquesta contractació, amb un valor estimat del
contractede 34.409,67 euros (més l’IVA que li correspongui) i amb un pressupost base
delicitació(despesa màxima estimada) de 36.296,00 (IVA inclòs) euros, d’acord amb el
següent detall:
Lot 1: Llibres de fons general.
Lot 2: Llibres infantils.
Lot 3: Llibres d’interès local.
Lot 4: Audiovisuals.
Lot 1: 13.960,00 €, IVA (4%) no inclòs
Lot 2: 12.215,00 €, IVA (4%) no inclòs
Lot 3: 5.235,00 €, IVA (4%) no inclòs
Lot 4: 2.999,67 €, IVA (21%) no inclòs
Total VEC : 34.409,67

Pressupost base
de licitació

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Total
14.518,40 € 12.703,60 € 5.444,40 € 3.629,60 € 36.296,00 €

Atès que és un contracte de subministraments a l’empara de l’article 16 de la de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP).
Atès que la licitació es fa per procediment obert simplificat sumari, i amb un varis
criteris d’adjudicació, a l'empara dels articles 159.6 de la LCSP.
Atès que s'han presentat a la present licitació les empreses següents:
Empresa
MARCOMBO,SL
TATARANA,SL
GALATEA LLIBRES,SLU
LLIBRERIA GAUDÍ, SCP

LOTS
1,2,3 i 4
1,2 i 4
1i2
1,2 i 3
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ALIBRI LIBRERIA,SL

1,2 i 3

Atès que en data 2 de desembre de 2019, es va procedir a l'obertura del Sobre únic
electrònic presentat pels licitadors, i considerant-la el seu contingut correcte, se n’ha
donat trasllat a la Unitat Tècnica del Responsable del Contracte, perquè procedeixi a la
valoració de les ofertes.
Atès que en data 3 de desembre de 2019, la Directora del les Biblioteques municipals,
ha emès informe tècnic valoratiu en base als criteris automàtics d'adjudicació, que
figuren a l'apartat H del quadre de característiques del plec de clàusules administratives
i tècniques particulars i ha fet la proposta d’adjudicació en favor de les següents
empreses:
- LOTS 1,2 i 3: l’empresa Alibri Libreria SL, considerant la millora que presenta respecte
al termini de lliurament dels llibres i que els descomptes ofertats per totes les
empreses son iguals.
- LOT 4: l’empresa Tatarana SL, considerant que presenta un descompte més elevat i
un termini de lliurament millor que l’altra empresa ofertant.
Atès que no s'exigeix constituir garantia definitiva, a l'empara de l'article 159.6 f) de la
LCSP, i segons disposa la clàusula setzena del plec i l'apartat L. Garantia definitiva, del
quadre de característiques del contracte del plec.
Ateses les condicions especials en relació amb l'execució que consten en l'apartat M.
del quadre de característiques del contracte del plec, les quals són d'obligat
compliment per part de l'empresa contractista.
Atès que existeix la consignació necessària per a contractar, de conformitat amb el que
disposa l'article 116.3 de la LCSP.
Vist l'informe d'Intervenció de fiscalització prèvia a l'adjudicació de data 9 de desembre
de 2019.
En ús de les competències que em confereix la disposició addicional segona apartat
primer de la LCSP,
HE RESOLT:
1. ADJUDICAR la licitació del subministrament per a l’adquisició de fons documental de
llibres i audiovisulas per a les Biblioteques Municipals de Reus (BMR), a les següents
empreses:
LOT
Lot 1: Llibres de fons general

EMPRESA
ADJUDICATÀRIA
ALIBRI LIBRERIA,SL

% DE DESCOMPTE
QUE OFEREIX
15 %

Lot 2: Llibres infantils.
ALIBRI LIBRERIA,SL

TERMINI DE
LLIURAMENT
1 dia
3 dies

DATA DE L’OFERTA

22-11-2019
22-11-2019
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Lot 3: Llibres d’interès local.
Lot 4: Audiovisuals.

ALIBRI LIBRERIA,SL

15 %
15 %

7 dies

22-11-2019

TATARANA,SL

23,50 %

5 dies

25-11-2019

El percentatge de descompte s’aplicarà en el cas dels Lots 1,2 i 3, sobre el preu fix dels
llibres i en el cas del Lot 4, sobre el preu recomanat per la productora, en el cas del
DVD’s i per la distribuïdora, en el cas del CD’s.
La durada del contracte és de 5 mesos a partir de la seva formalització.
El termini de lliurament dels articles no serà superior al termini ofert per les empreses.
El lloc de lliurament, les despeses incloses i d’altres aspectes relatius a l’execució del
contracte, son els que consten al plec de clàusules administratives particulars que
regeix la present licitació.
La formalització del contracte s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de
l'adjudicació per part del contractista, de conformitat amb l’article 159.6, apartat g) de
la LCSP, que haurà de tenir lloc dins el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del
següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació.
A aquests efectes, i un cop acceptada la notificació de la resolució d’adjudicació per
part de l’empresa adjudicatària a través de l’e-Notum, se li trametrà per correu
electrònic la notificació esmentada amb una anotació on constarà: «S’accepta la
resolució d’adjudicació, i es signa la present, a efectes d’entendre formalitzat el
contracte, conforme l’article 159.6 apartat g) de la LCSP», la qual haurà de ser
retornada signada electrònicament pel legal representant de l’empresa al correu
electrònic contractacio@reus.cat.
2. NOTIFICAR el present decret als licitadors que han participat en la licitació, i
PUBLICAR-LO al perfil del contractant de l'Ajuntament de Reus.
Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció de la seva notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la recepció de la seva notificació.
Ho mana i signa la regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda en virtut de les
competències delegadesper Decret de l'Alcaldia de data 27 de novembre de 2019, a
la ciutat de Reus, el dia que consta en la diligència de registre.
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El secretari general, per delegació de
La regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda signatura
El vicesecretari
Maria Luz Caballero Gabas

Josep M. Sabaté Vidal
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