AC T A
Essent les 13:00 hores del dia 4 de gener de 2021 a les dependències del Consorci de
Biblioteques de Barcelona, es reuneix la Mesa de contractació constituïda en data 7 de
febrer de 2020, en el procediment de licitació obert per a l'adjudicació del contracte que
té per objecte el servei de producció i distribució de la difusió de les activitats i serveis de
Biblioteques per un import màxim de 111.041,70 euros, (21% IVA inclòs).
Integren la Mesa, el Sr. Ferran Burguillos Martínez, Gerent del Consorci de Biblioteques, que
actua com a President, la Sra. Anna Estruch i Duran, Directora d’Administració i Recursos,
la Sra. Anna Bröll i Nadal, Directora d'Innovació i Comunicació, que actuen com a Vocals,
el Sr. Rafael Gimeno Martínez, Interventor Delegat, i la Sra. Montserrat Oriol i Bellot,
Secretaria Delegada del Consorci.
La Mesa de contractació es reuneix per tal d’elevar a l’òrgan de contractació proposta
de classificació de les proposicions presentades i acceptades així com la proposta
d’adjudicació.
Els presents examinen l’informe de la Directora d’Innovació i Comunicació de data 23 de
desembre de 2020, en el que considera suficient la documentació aportada per
l’empresa requerida per haver presentat una oferta, en principi, amb valors anormals o
desproporcionats, on justifiquen la seva proposta i l’informe amb data 28 de desembre de
2020 que proposa la classificació de proposicions d’acord amb la següent taula-resum:

Nom empresa
ARTES GRÀFICAS AUXILIARES DEL LIBRO
ALFA PRINTING SL
ARTS GRÀFIQUES ALPRES SL
UAN-TU-TRI SL

Oferta
econòmica

Terminis
execució

TOTAL

3,50
1,57
1,54
0,71

5,75
6,50
6,00
6,50

9,25
8,07
7,54
7,21

I proposa l’adjudicació del contracte a favor de ARTES GRÀFICAS AUXILIARES DEL LIBRO,
SL, per un import màxim de 111.041,70 Euros, 21 % IVA inclòs.
La Mesa mostra la seva conformitat a l’informe de referència, assumint els arguments que
conformen el seu contingut,
ACORDANT formular proposta d’adjudicació a favor de ARTES GRÀFICAS AUXILIARES
DEL LIBRO, SL per un import de 111.041,70 Euros (91.770,00 Euros preu base, més 19.271,70
euros 21% IVA), amb el detall dels preus unitaris ofertats, i requerir a l’empresa per a que,
en el termini de 10 dies hàbils presenti la documentació justificativa del compliment de les
declaracions responsables presentades en el sobre núm. 1, còpia compulsada del DNI i
NIF del representant i del signant de la proposició econòmica, així com del compliment
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions
vigents; la constitució de la garantia definitiva per import de 4.588,50 euros a la Tresoreria
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona o la declaració conforme la constituirà
mitjançant la modalitat de retenció del preu.

Finalitza l'acte a les 14:00 hores, s'estén aquesta acta, que és llegida i trobada conforme
i que subscriu el president i la secretaria de la Mesa ho certifica.
LA SECRETARIA

EL PRESIDENT

