A la ciutat de Barcelona,
REUNITS a la seu del Consorci de les Biblioteques de Barcelona, d'una part, el Sr.
Ferran Burguillos Martínez, gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona,
assistit per la Sra. Montserrat Oriol i Bellot, secretària delegada del Consorci de
Biblioteques de Barcelona,
I de l'altra, la Sra. Maria Vitas Martín, major d'edat, amb DNI núm. 46.235.208-X.
INTERVENEN: el Sr. Ferran Burguillos Martínez en nom i representació del
Consorci de les Biblioteques de Barcelona, en ús de les facultats conferides a
l'art. 14.1 h) dels Estatuts de l'esmentat Consorci i la Sra. Maria Vitas Martín,
major d'edat, amb DNI núm. 46.235.208-X, en nom i representació de ll’empresa
LIBRERIA ANTINOUS SL, amb CIF núm. B-62.531.371, domiciliada a Barcelona, al
C. Josep Anselm Clavé, núm. 6, CP 08002.
ES RECONEIXEN, mútua i recíprocament, la capacitat legal necessària per a
contractar i obligar-se en general, i la legitimació precisa per aquest acte.

MANIFESTEN:

I

Que mitjançant resolució del gerent de data 21 de juny de 2021 es va
adjudicar a l’empresa LIBRERIA ANTINOUS SL, el contracte relatiu al
subministrament de fons bibliogràfic per a les biblioteques gestionades
pel Consorci de les Biblioteques de Barcelona, Lot nº 52 “fons bibliogràfic
de ficció (narrativa, poesia, teatre, còmic, etc.) per a la biblioteca Nou
Barris (Nou Barris)” per un import total de 12.500,00 Euros, 4% IVA inclòs,
amb un descompte del 1% sobre el preu de venda fix.

II

La garantia definitiva per import de 600,96 Euros es constituirà
mitjançant retenció del preu d’acord amb la declaració realitzada per
l’empresa.

III

En data 30 de juny de 2021 es va notificar l’adjudicació del contracte a
les empreses licitadores. Transcorregut el període d’interposició de recurs
especial en matèria de contractació, no se n’ha interposat cap.

En compliment d'allò disposat a l'art. 153 de la llei 9/2017, de 8 de novembre
de Contractes del Sector Públic, les parts formalitzen el contracte en aquest
document administratiu, amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

Primera:
Ambdues parts es sotmeten explícitament al Plec de Condicions Particulars
Administratives i Tècniques, que s'adjunta com Annex a aquest contracte i
forma part del mateix, als termes de la proposició de l’adjudicatari, així com a
la legislació vigent aplicable i a la jurisdicció administrativa dels Tribunals de
Barcelona.

Segona.
El contracte s’iniciarà el mateix dia de la seva formalització i la seva durada
serà d’un màxim de 12 mesos.
I en prova d'acceptació de totes i cadascuna de les anteriors estipulacions,
ratificant-les absolutament, els contractants signen aquest document
administratiu, de tot el qual jo la secretària CERTIFICO.
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