PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

UPF-2022-0007

1. OBJECTE I FINALITAT 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
La modalitat pick and choose per a compra de llibres electrònics consisteix en la compra de títol a
títol, és a dir, sense la necessitat d’adquirir la totalitat de la col·lecció del que aquest formi part i
que el proveïdor tingui a disposició en el seu catàleg electrònic. No és objecte d’aquest expedient,
per tant, la compra de subscripcions a revistes electrònics, col·leccions completes o llibres que
s’actualitzen periòdicament.
La plataforma on es consulta el llibre electrònic o on està allotjat no ha de tenir cap cost addicional,
ni d'integració ni de consulta.
2. CONDICIONS, TERMINI I LLIURAMENT DE LES COMANDES - CONDICIONS
2.1 El subministrament dels llibres electrònics serà a títol de propietat i a perpetuïtat.
2.2 Es subministrarà el llibre electrònic mitjançant el lliurament d’una URL on pugui consultar-se el
llibre en suport digital.
2.3 L’accés a la URL haurà de ser multiusuari, on tota la comunitat Universitària pugui accedir.
2.4 Es permet que el llibre electrònic limiti l’accés alhora a un únic usuari o a diversos usuaris de
forma simultània. En aquest darrer cas, s’admet que el preu del llibre electrònic variï.
2.5 El temps màxim de subministrament serà de 72 hores, per als llibres de la plataforma pròpia de
l’adjudicatari, des de la realització de la comanda, que consistirà en la comunicació de la URL a
l’adreça institucional que designi el responsable del contracte.
3. SISTEMA DE GESTIÓ
3.1 Totes les comandes estaran centralitzades i es realitzaran des de l’òrgan encarregat
d’adquisicions de la Biblioteca de la UPF.
3.2 Tota la informació que s'intercanviï amb l’empresa adjudicatària, relacionada amb les
adquisicions, inclourà el número de referència que assigni la Universitat.
3.3 Les empreses adjudicatàries informaran sobre qualsevol aspecte concret del subministrament
quan sigui requerit.
3.4 Es designarà un responsable dins de l’empresa que serà l’interlocutor, prioritzant el correu
electrònic com a mitjà de comunicació i preferiblement ha de tenir com a idioma vehicular el català
o el castellà. El termini de resposta haurà de ser de 48 hores per les reclamacions, incidències etc.,
amb informació precisa sobre l’estat de les comandes.
3.5 Les empreses proveïdores han d’informar immediatament de qualsevol incidència sobre el
material sol·licitat (canvi de preu, canvi d’accessos, etc.).
4. COMANDES
4.1 Es gestionaran de conformitat amb l’establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
4.2 Les empreses homologades poden establir un llindar mínim 5 comandes o llibres electrònics a
adquirir.
La directora de la Biblioteca de la UPF

Montserrat Espinós Ferrer
Barcelona, 30/3/2022
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