Exp. 2020/113 (1/2021/44)
ANUNCI
En sessió celebrada per la Junta de Govern Local del dia 16 de febrer de 2021, es va aprovar
el contracte de subministrament del fons documental per a la Xarxa Urbana de Biblioteques de
Granollers, així com els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars
que han de regir la tramitació d’aquest expedient licitatori, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària, així com s'acordà convocar la licitació de forma simultània, d’acord amb
allò previst als articles 116, 117, 135, 156 i 318, de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), d’acord amb les següents condicions:
1. Objecte del contracte: «Subministrament del fons documental per a la xarxa urbana de
biblioteques de Granollers»
2.

CPV: 22113000-5 (llibres per a biblioteca).

3.

Pressupost base de licitació: s'estima un volum de contractació màxim de 77.884,61 €
més 3.115,39 € en concepte del 4% d'IVA, que fa un total de 81.000,00 €,
El valor estimat del contracte és de 128.653,83 €, sense incloure l'Impost sobre el Valor
Afegit (IVA). El desglossament es:
Període executiu ( 3 anys)

77.884,61 €

Període pròrroga ( 1 any)

29.326,92 €

20% modificació s/període executiu
20% modificació s/ pròrroga
TOTAL

15.576,92 €
5.865,38 €
128.653,83 €

4.

Garanties de la contractació: D’acord amb l’article 107.1 LCSP, l’empresa
seleccionada amb la millor oferta s’eximeix de la constitució de la garantia definitiva, de
conformitat amb allò previst a l’article 107.1 de la LCSP, tractant-se aquest
subministrament d’un bé consumible que es sol·licita amb pressupost previ.

5.

Durada del contracte: La durada del contracte de subministrament serà de 36 mesos
a comptar des de la formalització del contracte. Això no obstant, el contracte serà
prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses les
pròrrogues, pugui excedir de 48 mesos, sempre que les seves característiques es
mantinguin inalterables durant el seu període de duració.

6.

Obtenció de documentació i informació: El plec de condicions administratives i
tècniques particulars d'aquesta contractació es podran aconseguir a través de la pàgina

web de l'Ajuntament: https://seuelectronica.granollers.cat on es determina el perfil del
contractant, dins el període de presentació de proposicions i a la plataforma de
contractació pública electrònica PIXELWARE
7.

Presentació de pliques. Els licitadors presentaran dos sobres virtuals per mitjans
electrònics a través del portal indicat en el plec de clàusules administratives. Les
proposicions que no es presentin per mitjans electrònics seran excloses.
El termini de presentació de pliques finalitza el dia 12 de març de 2020 a les 14:00
hores.

8.

Obertura de pliques: L'obertura dels sobres es farà a través de la plataforma
electrònica i no seran públiques, ja que s'utilitzen exclusivament mitjans electrònics
fefaents que acrediten el moment de l'obertura dels sobres i el secret de la informació.

9.

Criteris per a la valoració de les proposicions: Per a la valoració de les proposicions i
la determinació de la millor oferta, es tindrà en compte els criteris d’adjudicació
establerts en el Plec de clàusules administratives particulars.

10.

Condicions especials d'execució: Les establertes en la clàusula XI.2 del plec de
clàusules administratives particulars.

11.

Variants: No s’admeten.

12.

Model de proposició i documentació que cal presentar: Els licitadors hauran de
presentar la seva sol·licitud ajustada al model de proposició que consta en el Plec de
condicions aprovat.

La directora del Servei de Contractació i Compres

