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ANUNCI DE LICITACIÓ
SUBMINISTRAMENT

De la Diputació de Girona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
subministraments (exp. 2022/6643 subministrament de fons bibliogràfics i
audiovisuals per a biblioteques públiques i per al Servei de Biblioteques de la
Diputació de Girona)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Girona.
b) Número d’identificació: 8001760009
c) Dependència que tramita l'expedient: Diputació de Girona
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Local
e) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis Generals
f) Central de compres / contractació conjunta: No
g) Número d'expedient: 2022/6643
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Diputació de Girona.
b) Domicili: Pujada Sant Martí, 5
c) Localitat i codi postal: Girona, CP: 17004.
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972185000.
f) Adreça electrònica: contractacio@ddgi.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a 12 dies abans de la fi del termini
de presentació de les proposicions

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: L’objecte del present contracte és el subministrament,
catalogació i transport de fons bibliogràfics i audiovisuals per al manteniment de la col·lecció
de les biblioteques municipals de la demarcació de Girona així com per als programes del
Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona.
Aquest servei s’ha d’oferir d’acord als procediments, criteris, i centres de recepció que
consten al plec tècnic. En total són 79 centres de recepció (78 biblioteques i la seu del propi
Servei de Biblioteques) i els títols a adquirir, tant de llibres com de material audiovisual, serà
el que triïn les biblioteques segons la seva política de col·lecció. El nombre de centres de
recepció pot experimentar variacions.
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b) Admissió de pròrroga: si, 2 anys
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: Sí, d’acord amb el detall següent:
LOT OBJECTE
Adquisicions de fons bibliogràfics, majoritàriament en català i /o castellà amb
destinació a les biblioteques del Gironès i la Selva: Amer, Anglès, Arbúcies,
Bescanó, Blanes, Breda, Caldes de Malavella, Campllong, Cassà de la Selva, la
1
Cellera, Celrà, Fornells de la Selva, Girona, Hostalric, Llagostera, Lloret de Mar,
Maçanet de la Selva, Quart, Riells, Riudarenes, Riudellots de la Selva, Salt, Sant
Gregori, Sant Hilari Sacalm, Sant Julià de Ramis, Santa Coloma de Farners, Sarrià
de Ter, Sils, Tossa de Mar, Vidreres i Vilobí d’Onyar.
Adquisicions de fons bibliogràfics, majoritàriament en català i /o castellà amb
destinació a les biblioteques del Baix Empordà: Begur, la Bisbal d’Empordà,
2
Calonge, Castell-Platja d'Aro, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Pals, Sant Feliu de
Guíxols, Santa Cristina d’Aro i Torroella de Montgrí.
Adquisicions de fons bibliogràfics, majoritàriament en català i /o castellà amb
destinació a les biblioteques de la Cerdanya, la Garrotxa i el Ripollès: Alp,
Argelaguer, Besalú, Bolvir de Cerdanya, Campdevànol, Camprodon, Castellfollit de
3
la Roca, Olot, les Planes d'Hostoles, Puigcerdà, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Feliu
de Pallerols, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan de les Abadesses i Sant Joan les
Fonts.
Adquisicions de fons bibliogràfics, majoritàriament en català i /o castellà amb
destinació a les biblioteques de l’Alt Empordà: Agullana, Castelló d’Empúries,
4
l’Escala, Figueres, Garriguella, la Jonquera, Llançà, Roses, Sant Pere Pescador i
Viladamat.
Adquisicions de fons bibliogràfics, majoritàriament en català i /o castellà amb
5
destinació a les biblioteques del Pla de l’Estany: Banyoles, Porqueres
Adquisicions de fons bibliogràfics gestionats pel Servei de Biblioteques de la
6
Diputació de Girona.
Adquisició de fons bibliogràfics destinats a lots fundacionals i de reforç amb
7
destinació a les biblioteques de: Llançà, Santa Cristina d’Aro, l’Estartit (EMD) i
Vilablareix
Adquisicions de fons audiovisuals amb destinació a les biblioteques de: Agullana,
Alp, Amer, Anglès, Arbúcies, Banyoles, Begur, Bescanó, la Bisbal d’Empordà,
Blanes, Breda, Caldes de Malavella, Calonge, Campdevànol, Campllong, Cassà de
la Selva, Castell-Platja d’Aro, Castelló d’Empúries, la Cellera, Celrà, l’Escala,
8
Figueres, Fornells de la Selva, Garriguella, Girona, Hostalric, Llagostera, Llançà,
Lloret, Maçanet de la Selva, Mont-ras, Olot, Palafrugell, Palamós, Pals, Porqueres,
el Port de la Selva, Puigcerdà, Quart, Ribes de Freser, Riells i Viabrea, Ripoll,
Riudarenes, Riudellots de la Selva, Roses, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu
de Pallerols, Sant Gregori, Sant Hilari, Sant Julià de Ramis, Santa Coloma de

SIGNAT
14/07/2022 14:35

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
Anunci: Anunci Publicar anunci de licitació submnistrament fons
bibliogràfic i audiovisual biblioteques

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validació: FPLXB-QQ1QK-4HQQG
Data d'emissió: 15 de Juliol de 2022 a les 8:57:24
Pàgina 3 de 14

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2991979 FPLXB-QQ1QK-4HQQG 17996D5CD8B5BD6D0C0CCA1AABFBBDDF59094031) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Compra Pública / 008, Núm. expedient: 2022/6643,
Codi Classificació: D050401, Any expedient: 2022
ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- President de DIPUTACIÓ DE GIRONA. Signat 14/07/2022 14:35

LOT OBJECTE
Farners, Santa Cristina d’Aro, Sarrià de Ter, Sils, Torroella de Montgrí, Tossa de
Mar, Vidreres, Vilobí d’Onyar i el Servei de Biblioteques.
Adquisicions de fons audiovisuals destinats al lot fundacional de la biblioteca de:
9
Vilablareix.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES512
e) Durada del contracte: 2 anys. La durada del contracte comença a comptar a partir de l’1
de gener de 2023 o en la data de formalització del contracte si és en posterioritat a
aquesta, i finalitza el 31 de desembre de 2024.
f) Termini de lliurament: El lliurament es farà d’acord amb el que s’especifica en el plec de
prescripcions tècniques que regeix la licitació i en les biblioteques que s’inidiquen d’acord
amb el lot que correspongui.
f) Codi CPV: 22113000-5 Llibres de biblioteca i 32321300-2 Materials audiovisuals

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministraments.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert, regulació harmonitzada
d) Contracte reservat: no
e) S’aplica un acord marc / sistema dinàmic d’adquisició / subhasta electrònica: No
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 3.432.447,94 euros IVA no inclòs
Import total IVA inclòs: 1.523.864,02 euros
Import total IVA exclòs: 1.430.186,64 euros.
IVA suportat: 4 % (fons bibliogràfic) 21% (Fons audiovisual)

Lot 1:
Valor estimat del contracte: 1.189.278,48 euros IVA no inclòs
Import total IVA inclòs: 515.354,01 euros
Import total IVA exclòs: 495.532,70 euros
IVA suportat: 4 %
Lot 2:
Valor estimat del contracte: 493.347,70 euros IVA no inclòs
Import total IVA inclòs: 213.784,00 euros
Import total IVA exclòs: 205.561,54 euros
IVA suportat: 4 %
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Lot 3:
Valor estimat del contracte: 306.198,48 euros IVA no inclòs
Import total IVA inclòs: 132.686,01 euros
Import total IVA exclòs: 127.582,70 euros
IVA suportat: 4 %

Lot 4:
Valor estimat del contracte: 368.395,39 euros IVA no inclòs
Import total IVA inclòs: 159.638,00 euros
Import total IVA exclòs: 153.498,08 euros
IVA suportat: 4 %

Lot 5:
Valor estimat del contracte: 73.435,39 euros IVA no inclòs
Import total IVA inclòs: 31.822,00 euros
Import total IVA exclòs: 30.598,08 euros
IVA suportat: 4 %
Lot 6:
Valor estimat del contracte: 242.307,70 €euros IVA no inclòs
Import total IVA inclòs: 105.000,00 euros
Import total IVA exclòs: 100.961,54 euros
IVA suportat: 4 %

Lot 7:
Valor estimat del contracte: 244.615,39 euros IVA no inclòs
Import total IVA inclòs: 106.000,00 euros
Import total IVA exclòs: 101.923,08 euros
IVA suportat: 4 %

Lot 8:
Valor estimat del contracte: 497.514,05 euros IVA no inclòs
Import total IVA inclòs: 250.830,00 euros
Import total IVA exclòs: 207.297,52 euros
IVA suportat: 21 %

Lot 9:
Valor estimat del contracte: 17.355,36 euros IVA no inclòs
Import total IVA inclòs: 8.749,99 euros
Import total IVA exclòs: 7.231,40 euros
IVA suportat: 21 %
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-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: Per un import corresponent al 5% del pressupost base de licitació, exclòs l’IVA,
d’acord amb el detall següent:
Garantia definitiva, import corresponent al
LOT 5% del pressupost base de licitació exclòs
l’IVA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

24.776,64 €
10.278,08 €
6.379,14 €
7.674,90 €
1.529,90 €
5.048,08 €
5.096,15 €
10.364,88 €
361,57 €

-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: No
c) Solvència:
Solvència econòmica i financera:
Mitjà: Xifra anual de negoci.
Descripció: Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de
negocis dels tres últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor anual
mitjà del contracte si la seva duració és superior d’acord amb el detall següent:
Import mínim:
Lots

Preu

1
2
3
4

445.979,43 €
185.005,39 €
114.824,43 €
138.148,27 €
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5
6
7
8
9

27.538,27 €
90.865,39 €
91.730,77 €
186.567,77 €
6.508,26 €

Solvència tècnica i professional:
Mitjà: Treballs realitzats.
Descripció: Una relació dels principals subministraments realitzats en els últims tres anys
que inclogui l’import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. L’import de l’any de major
execució haurà de ser almenys el 70% de la anualitat mitjana, d’acord amb els detall
següent:
Lots

Preu

1
2
3
4
5
6
7
8
9

208.123,73 €
86.335,85 €
53.584,73 €
64.469,19 €
12.851,19 €
42.403,85 €
42.807,69 €
87.064,96 €
3.037,19 €

Mitjà: Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l’empresa,
dels que es disposi per executar el contracte.
Descripció: Per executar les tasques de catalogació dels documents adquirits caldrà
disposar de personal tècnic bibliotecari, com a mínim caldrà una persona que disposi
d’alguna de les titulacions següents: Diplomat en Biblioteconomia i Documentació, o bé
Llicenciat en Documentació o bé estar en possessió del Grau en Documentació.
-9 Criteris d’adjudicació

LOTS DE L’1 al 7


Criteris subjectes a judici de valor sobre B: (Fins a 20 punts)
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Oferiment de catàleg i serveis en línia (compra i informació puntual de l’estat de
la comanda). Fins a 20 punts
Per la valoració d’aquest criteri s’aportarà una memòria que contindrà les
reproduccions de pantalla del sistema que s’ofereix i les claus d’accés temporal per a
poder accedir en aquest sistema i avaluar el seu funcionament d’acord amb els criteris
següents:
Oferiment de catàleg i serveis en línia (compra i informació puntual de l’estat 20
de la comanda). Cal demostrar amb reproduccions de pantalla el sistema que
s’ofereix i/o proporcionar accés mitjançant paraula de pas per al seu estudi
Existència secció novetats

3

Possibilitat de comanda en línia

3

Cercador per autor/títols

2

Cercador per idiomes

1

Cercador per gèneres/matèria

3

Cercador per any

1

Cercador per públic (infantil/adult)

1

Cercador per ISBN

1

Cercador per editorial

1

Informació de valor afegit: resum

1

Informació de valor afegit: lot bàsic

2

Informació de valor afegit: caràtules

1

L’avaluació dels criteris subjectes a judici de valor es farà amb l’accés al catàleg i
serveis en línia, dels quals es facilitaran unes claus d’accés temporals, habilitades a
l’efecte, en el qual es podrà accedir en aquesta fase de la licitació per poder analitzar
el seu funcionament i, alhora, comprovar el grau de compliment dels criteris a
avaluar mitjançant criteris subjectius.
El procediment a seguir per fer aquesta valoració serà el següent. Es farà una o
diverses cerques (sempre la mateixa o mateixes per a cada sistema proposat) per
avaluar diferents aspectes tècnics com ara:
 Avaluació del grau de novetat per a les obres destacades de la secció (llibres
editats en els darrers sis mesos); avaluació del ventall dels gèneres i matèries
exposades; avaluació de la quantitat.
 Existència del servei de comanda en línia i de les seves característiques (facilitat
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d’ús, possibilitat de guardar cerques, informació sobre l’estat de la comanda,
informació sobre material relacionat)
 Aspectes de funcionament del cercador:
a. Autors i títols (percentatges de soroll, silenci )
b. Possibilitat de restringir una cerca per idioma
c. Possibilitat de restringir una cerca per gènere/matèria (quantitat i qualitat)
d’acord a l’ús de les biblioteques públiques
d. Possibilitat de restringir una cerca per any de publicació
e. Possibilitat de restringir una cerca per tipus de públic (adult/infantil)
f. Possibilitat de cercar per ISBN
g. Possibilitat de cercar per editorial
 Informació de valor afegit:
a. Existència de resum (sí/no)
b. Existència de secció pels títols clau per a una biblioteca pública.
c. Existència de caràtules (sí/no)
- Comitè d’experts.
No


Criteris quantificable de forma automàtica Sobre C (Fins a 80 punts)
Criteris

Puntuació.
Fins a:

Accessibilitat per a la consulta física i immediatesa en la distribució

40

- Grau d’accessibilitat física a la col·lecció per la distància

25

- Grau d’accessibilitat temporal a la col·lecció (horaris)

15

Percentatge de descompte a aplicar sobre els P.V.P

25

Compromís del licitador de subministrar i col·locar les etiquetes de
seguretat (magnètiques o de radiofreqüència) compatibles amb els
equips instal·lats a les biblioteques gironines receptores del fons
per als casos de les biblioteques que en disposin i ho sol·licitin

15

- Accessibilitat per a la consulta física i immediatesa en la distribució (fins a 40 punts)
 Grau accessibilitat física (Fins a 25 punts): És molt important que el
personal bibliotecari pugui visitar les llibreries o centres de distribució per
comprovar i valorar de primera mà el fons documental que vol adquirir per a
la seva biblioteca. A més, la complicitat que s’estableix entre ambdós
professionals enriqueix aquest procés d’adquisició. S’estima una distància
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màxima viable de 100 km. En conseqüència, la distància de 100 km o més
tindrà 0 punts. Per determinar la distància es calcularà la distància mitjana
de l’oferta en relació a totes les biblioteques de cada lot. De la puntuació
màxima (25 punts) es restarà el resultat de multiplicar la mitjana de
kilòmetres per 0,25.
Per realitzar aquest càlcul es tindrà com a referència la informació extreta de
Google Maps, tenint en compte la ruta més curta per carretera. La ubicació
no podrà ser modificada durant el període de vigència del contracte; només
es permetria el canvi d’ubicació en el cas excepcional que es mantinguin les
mateixes condicions de distància ofertades inicialment i es tingui el
consentiment exprés del Servei de Biblioteques autoritzant -lo.
Puntuació= 25 - (distància mitjana x 0,25)
 Grau accessibilitat temporal (Fins a 15 punts): S’estableix un horari mínim
d’atenció de 48 hores setmanals de dilluns a dissabte i se li atorguen 10
punts. Cada hora setmanal més d’obertura suposarà 0,5 punts més.
- Percentatge de descompte a aplicar (Fins a 25 punts):
Es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta amb percentatge de descompte
més alt i la resta d’ofertes es valoraran proporcionalment d’acord amb la
següent fórmula:
Percentatge de descompte ofert pel licitador X Max.
puntuació (25)
Puntuació=

----------------------------------------------------------------------------------Percentatge de descompte més alt

- Compromís subministrament etiquetes de seguretat (Fins a 15 punts):
Es valorarà si el servei es dóna o no.
En aquest sentit, el licitador per obtenir els punts haurà d’aportar un
compromís d’oferir les etiquetes de seguretat (magnètiques o de
radiofreqüència) compatibles amb els equips instal·lats a les biblioteques
gironines receptores del fons per als casos de les biblioteques que en
disposin i ho sol·licitin, durant tota la durada del subministrament.

LOTS 8 i 9
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Criteris subjectes a judici de valor sobre B: (Fins a 30 punts)
Per la valoració d’aquest criteri s’aportarà una memòria que contindrà les
reproduccions de pantalla del sistema que s’ofereix i les claus d’accés temporal per
a poder accedir en aquest sistema i avaluar el seu funcionament d’acord amb els
criteris següents:
Oferiment de catàleg i serveis en línia. Cal demostrar amb reproduccions de 30
pantalla el sistema que s’ofereix i/o proporcionar accés mitjançant paraula de
pas per al seu estudi
Existència secció novetats

3

Possibilitat de comanda en línia

4

Cercador per títol

3

Cercador per director/intèrprets

3

Cercador per idiomes

1

Cercador per gèneres/matèria

3

Cercador per any

2

Cercador per suport

1

Cercador per públic (infantil/adult)

3

Cercador per distribuïdora

1

Informació de valor afegit: resum

2

Informació de valor afegit: lot bàsic

2

Informació de valor afegit: caràtules

1

Informació de valor afegit: disponibilitat

1

L’avaluació dels criteris subjectes a judici de valor es farà amb l’accés al catàleg i
serveis en línia, dels quals es facilitaran unes claus d’accés temporals, habilitades a
l’efecte, en el qual es podrà accedir en aquesta fase de la licitació per poder analitzar
el seu funcionament i, alhora, comprovar el grau de compliment dels criteris a
avaluar mitjançant criteris subjectius
El procediment a seguir per fer aquesta valoració serà el següent. Es farà una o
diverses cerques (sempre la mateixa o mateixes per a cada sistema proposat) per
avaluar diferents aspectes tècnics com ara:
 Avaluació del grau de novetat per a les obres destacades de la secció (llibres
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editats en els darrers sis mesos); avaluació del ventall dels gèneres i matèries
exposades; avaluació de la quantitat.
 Existència del servei de comanda en línia i de les seves característiques (facilitat
d’ús, possibilitat de guardar cerques, informació sobre l’estat de la comanda,
informació sobre material relacionat)
 Aspectes de funcionament del cercador:
a. Títols (percentatges de soroll, silenci; )
b. Director, intèrpret (percentatges de soroll, silenci; )
c. Possibilitat de restringir una cerca per idioma
d. Possibilitat de restringir una cerca per gènere/matèria (quantitat i qualitat)
e. Possibilitat de restringir una cerca per any de producció
f. Possibilitat de restringir una cerca per tipus de suport (DVD, CD i Blue Ray)
g. Possibilitat de restringir una cerca per tipus de públic (adult/infantil)
h. Possibilitat de cercar per distribuïdora
 Informació de valor afegit:
a. Existència de resum (sí/no)
b. Existència de secció pels títols clau per a una biblioteca pública.
c. Existència de caràtules (sí/no)
d. Informació sobre títols descatalogats (sí/no)
- Comitè d’experts.
No


Criteris quantificable de forma automàtica Sobre C (Fins a 70 punts)
Criteris

Puntuació.
Fins a:

Percentatge de descompte a aplicar sobre els P.V.P

60

Compromís del licitador de subministrar i col·locar les etiquetes de 10
seguretat (magnètiques o de radiofreqüència) compatibles amb els
equips instal·lats a les biblioteques gironines receptores del fons per
als casos de les biblioteques que en disposin i ho sol·licitin

- Percentatge de descompte a aplicar (Fins a 60 punts):
Es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta amb percentatge de descompte
més alt i la resta d’ofertes es valoraran proporcionalment d’acord amb la
següent fórmula:
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Percentatge de descompte ofert pel licitador X Max.
puntuació (60)
Puntuació=

----------------------------------------------------------------------------------Percentatge de descompte més alt

- Compromís subministrament etiquetes de seguretat (Fins a 10 punts):
Es valorarà si el servei es dóna o no.
En aquest sentit, el licitador per obtenir els punts haurà d’aportar un
compromís d’oferir les etiquetes de seguretat (magnètiques o de
radiofreqüència) compatibles amb els equips instal·lats a les biblioteques
gironines receptores del fons per als casos de les biblioteques que en
disposin i ho sol·licitin, durant tota la durada del subministrament.

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte.
Per al transport i lliurament de les comandes s’utilitzaran caixes rígides reutilitzables i
suficients com per no haver de partir una comanda en diferents lliuraments, extrem que
en cas de no donar-se no només no contribuiria a l’objectiu que es persegueix, sinó que
agreujaria l’impacte mediambiental en incrementar els nivells d’emissions en augmentar
el nombre de transports.

-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: trenta (30) dies a comptar de la data d’enviament de l’anunci
de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea (aquest termini es computarà a partir de la
confirmació per part de l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea de la recepció de
l’anunci i la publicació de la informació enviada) El darrer dia de termini per presentar
ofertes finalitzarà a les 14:00:00 hores, de manera que les ofertes rebudes amb
posterioritat (és a dir, a les 14:00:01 hores en endavant) es consideraran extemporànies.
b) Presentació d’ofertes: Han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes
en 3 sobres, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
Adreça a la qual s’han de trametre les ofertes:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
c) Els licitadors poden presentar ofertes per a tots els lots però no poden ser adjudicataris
de tots els lots. La valoració es realitzarà de forma independent per a cada un dels lots.
L’adjudicació de lots es farà d’acord amb els criteris següents:
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1. En el cas que una empresa sigui l’única licitadora admesa en un dels lots i la seva
proposta compleixi amb tots els requisits mínims establerts en els plecs, se li adjudicarà
aquest lot i no podrà ser adjudicatària dels altres.
2. En el cas que una empresa sigui l’única licitadora admesa en més d’un lot, no se li aplicarà
el límit establert i podrà ser adjudicatària de més d’un lot.
3. En el cas que hagi estat admès més d’un licitador a cada lot, si una empresa resulta
proposada com a adjudicatària de més d’un lot, i no resulta adjudicatària d’algun lot on és
la única licitadora, se li adjudicarà el lot seguint els criteris següents:
a. Se li adjudicarà el lot amb el valor estimat del contracte més elevat (VEC).
b. En el cas que el VEC sigui igual, se li adjudicarà el lot en què hagi aconseguit una
major diferència en el criteri de major puntuació total respecte del segon classificat. Els
altre lots seran adjudicats al licitador que hagi estat classificat en segona posició.
c. Si a tots els licitadors d’un lot ja se’ls ha adjudicat un lot, no s’aplicarà el límit establert
i podrà ser adjudicatari de més d’un lot aquell licitador amb més puntuació.
d. En cas que la diferència de puntuació total respecte del segon classificat sigui la
mateixa en diversos lots, se li adjudicarà el lot en el qual hagi aconseguit una major
diferència en el criteri de major puntuació respecte del segon classificat.
e. Si persisteix l’empat, es concedirà un termini de tres dies hàbils a l’empresa per
manifestar per escrit a quin dels lots renuncia.
En cas que un licitador resulti adjudicatari de més d’un lot es constituirà un sol contracte.
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Diputació de Girona.
b) Lloc: Oficines Diputació de Girona / Pujada Sant Martí 4-5, 17004 Girona
c) Data/Hora: Es publicarà en el Perfil del contractant de la Diputació
http://www.ddgi.cat/perfildelcontractant
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic.
-13 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic (TCCSP)
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b) Adreça: Via Laietana, 14 (Barcelona-08003)
c) Telèfon: 938876200
d) Correu electrònic: tccsp@gencat.cat
Contra el present anunci podeu interposar els següents recursos:
1) El contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Girona, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent de la publicació
d’aquest anunci.
2) Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria
de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini
de quinze dies hàbils, a comptar del dia següent de la publicació d’aquest anunci.
-15 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: No
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