AC T A
Essent les 12:00 hores del dia 2 de novembre de 2020 a les dependències del Consorci de
Biblioteques de Barcelona, es reuneix la Mesa de contractació constituïda en data 1 de
juliol de 2020, en el procediment de licitació obert per a l'adjudicació del contracte que
té per objecte el subministrament de fons bibliogràfic per a les biblioteques gestionades
pel Consorci de Biblioteques de Barcelona, per un import màxim de 950.000,00 euros, (4%
IVA inclòs), segons anuncis publicats en DOUE en data 8 de juliol de 2020 i en el perfil del
contractant en data 7 de juliol de 2020.
Aquest contracte està dividit en 76 lots. L’import de CADASCUN DELS LOTS és 12.500,00
euros, (4% 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,
el Sr. Jordi Gual Nevado, Director Tècnic i el Sr. César Azuara González, tècnic de
col·lecció i serveis 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 a decidir sobre les divergències que el Director
Tècnic del Consorci ha posat de manifest, entre els documents Annex 6 que les empreses
havien d’adjuntar en cada Lot, segons la clàusula 8 del PCAP, i la puntuació obtinguda
en aquestes en l’aplicatiu SICE.
Les empreses LIBRERÍA A PEU DE PÀGINA, SL (LIBRERIA), MARTA GIL SOLER, DOLORS
RODRIGUEZ TOLEDO, FABRE 1860, SL, LA IMPOSSIBLE i LLIBRERIA CALDERS no han adjuntat el
document annex 6 en el sobre electrònic B. La Mesa acorda formular proposta d’exclusió
d’aquestes empreses.
L’empresa LLIBRERIA PEBRE NEGRE, SCCL ha adjuntat el document annex 6 sense signar. La
Mesa acorda requerir a l’empresa per a que esmeni l’error.
Pel que fa a les divergències que hi ha entre els documents Annex 6 i la puntuació
obtinguda en l’aplicatiu SICE la Mesa acorda que prevaldrà la documentació que les
empreses han adjuntat i per tant es tornarà a puntuar els criteris d’acord amb la
informació que consta en aquest Annex.

Finalitza l'acte a les 13:00 hores, s'estén aquesta acta, que és llegida i trobada conforme i
que subscriu el president i la secretària de la Mesa ho certifica.
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