Expedients 20/45
i 20/46

Resolució d’adjudicació de la licitació de les revistes
electròniques NATURE i OXFORD UNIVERSITY PRESS

El director general del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), com a Òrgan de
Contractació, de conformitat amb l’art. 116 de la Llei de Contractes del Sector Públic i en base
als següents:

Antecedents
I. Les

Entitats que participen en la contractació conjunta d’alguns, o la totalitats, dels productes
de la Biblioteca Digital de Catalunya, en la modalitat bàsica, tramitada pel CSUC, són les
universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra,
de Lleida, de Girona, Rovira i Virgili, Oberta de Catalunya, de Vic-Central de Catalunya, de les
Illes Balears, Jaume I, la Biblioteca de Catalunya i el Consorci de Serveis Universitaris de
Catalunya.
II. Les Entitats abans indicades estan interessades a participar a les licitacions conjuntes per a la
subscripció d’alguna, o la totalitat, de les revistes electròniques NATURE i OXFORD
UNIVERSITY PRESS, amb números 20/45 i 20/46 respectivament
III. Consta la proposta de contractació on es justifica la necessitat de la contractació i els acords
d’adhesió de les entitats participants que acrediten l’existència de crèdit.
III. Consten les ofertes dels licitadors.
I a tal efecte,

Resolc
I. Adjudicar la licitació dels productes pel període 1 de gener a 31 de desembre de 2021, als
licitadors i pel preu que s’indica:
•

Revistes i/o bases de dades NATURE a Springer Nature Customer Service Center
GmbH, expedient 20/45, per un preu de 109.741,08 €.

•

Revistes i/o bases de dades OXFORD UNIVERSITY PRESS a Oxford University
Press, expedient 20/46, per un preu de 314.722,99 €.

Exps.

20/45
i 20/56

El preu es desglossa per entitat com s’indica
Accés 2021

Nature

OUP

UB

22.420,32 €

72.086,18 €

UAB

16.352,37 €

50.156,35 €

UPC

14.408,53 €

n/p

UPF

9.698,08 €

25.263,75 €

UdL

3.279,13 €

10.084,36 €

UdG

3.365,98 €

7.908,37 €

URV

9.667,68 €

13.704,61 €

UOC

2.444,06 €

4.027,34 €

UVic- UCC

2.444,06 €

6.335,03 €

BC

0,00 €

3.629,93 €

UIB

6.445,71 €

27.202,46 €

UJI

3.598,07 €

12.887,11 €

CSUC

15.617,09 €

81.437,50 €

Total

109.741,08 € 314.722,99 €

II. Acordar que en data 1 d’abril (excepte quan l’entitat i el contractista acordin una data diferent) s’emetrà
la factura corresponent a cada entitat i producte per l’import i moneda indicada.
III. Acordar subscriure la llicència en els termes indicats

Miquel Puig i Raposo
Director general del CSUC
Barcelona, 4 de febrer de 2021
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