Expedient BDC bàsica

Resolució d’inici i adjudicació de la contractació de la
subscripció a les revistes electròniques de la Biblioteca
Digital de Catalunya (BDC) en modalitat bàsica 2020
El director 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
Primer. Les entitats que intervenen en la contractació conjunta d’alguns, o la totalitat, dels
productes de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC), en modalitat bàsica, tramitada pel
CSUC, són les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya,
Pompeu Fabra, de Lleida, de Girona, Rovira i Virgili, Oberta de Catalunya, Ramon Llull, de
Vic-Central de Catalunya, Internacional de Catalunya, de les Illes Balears, Jaume I, la
Biblioteca de Catalunya i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Segon. Consta la proposta del director de Biblioteques, Informació i Documentació del
CSUC on es justifica la necessitat de subscriure’s les revistes electròniques SCIENCE
DIRECT, NATURE, SPRINGERLINK, OXFORD JOURNALS i WILEY i el
procediment escollit i l’existència de crèdit suficient per atendre el pagament del preu que
se’n derivi de la licitació.
Tercer. Consta l’exempció a confeccionar els plecs de clàusules administratives (PCAP) i de
prescripcions tècniques (PPT) en virtut de la Disposició Addicional 1a de l’LCSP en tractar-se
d’una contractació a l’estranger.
Quart. Consta a l’expedient administratiu l’oferta econòmica dels licitadors.
I per tot l’anterior,

Resolc
Primer. ADJUDICAR,
1. A l’editorial Springer Customer Service Center GmbH, la subscripció a les revistes
electròniques (e-) Nature i SpringerLink, (NATURE i SPRINGER) (E 19/23)
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2. A EBSCO subscriptions Services, la subscripció a les revistes electròniques (e-)
Oxford journals (OUP) (E 19/38)
3. A l’editorial John Wiley & Sons, la subscripció a les revistes electròniques Wiley
(WILEY) (E 19/24)
L’any 2020 en concepte de subscripció a les revistes electròniques ScienceDirect d’ELSEVIER
(E1637) s’haurà de pagar, en concepte de preu 4.147.803,71 €, de conformitat amb el
contracte plurianual signat el 2016
La vigència dels contractes és des de l’1 de gener fins el 31 de desembre del 2020
El preu dels contractes és el que s’indica, i es desglossa per entitat, com s’indica a continuació,
Accés 2020

Elsevier

Nature

Springer

OUP

Wiley

1.075.870,31 €

22.420,32 €

303.469,96 €

72.321,95 €

282.947,51 €

UAB

638.755,92 €

16.352,37 €

165.423,05 €

50.320,38 €

198.823,25 €

UPC

405.834,68 €

14.408,53 €

94.228,30 €

UPF

170.869,72 €

9.698,08 €

55.002,05 €

25.346,38 €

75.749,74 €

UdL

165.347,71 €

3.279,13 €

43.515,78 €

10.117,35 €

53.605,36 €

UdG

139.579,17 €

3.365,98 €

45.812,28 €

7.934,24 €

53.570,81 €

URV

203.658,10 €

9.667,68 €

52.596,82 €

13.749,43 €

83.803,97 €

UOC

125.516,65 €

2.444,06 €

35.235,66 €

4.040,52 €

43.687,58 €

60.256,40 €

2.444,06 €

6.355,74 €

10.189,95 €

5.172,22 €

€

UB

URL
UVic- UCC
BC

91.784,18 €

30.107,61 €
13.739,63 €

3.641,81 €

UIC

19.212,22 €

UIB

260.676,62 €

6.445,71 €

188.052,02 €

27.291,43 €

141.172,31 €

UJI

147.045,37 €

3.598,07 €

57.333,02 €

12.929,26 €

58.034,20 €

81.437,50 €

190.511,76 €

IRTA
CSUC
Total

31.465,45 €
749.220,84 €

15.617,09 €

4.147.803,71 € 109.741,08 €

116.558,04 €

1.232.539,67 € 315.486,00 € 1.303.092,84 €

Tots els preus són sense IVA.
Els contractistes facturaran directament a cada partícip, segons els productes contractats i els
imports i amb càrrec als seus pressupostos.
Segon. NOTIFICAR la Resolució al licitador i PUBLICAR-LA al Perfil del Contractant del
CSUC i al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).
Tercer. En el moment oportú, FORMALITZAR el contracte corresponent amb l’empresa
adjudicatària, i publicar la formalització al Perfil del Contractant del CSUC.
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Quart. Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar,
alternativament, recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic, en el termini dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la
notificació de l’acord d’adjudicació, o bé 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.

Miquel Puig i Raposo
Director General del CSUC
Barcelona, 24 de febrer de 2020
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