ACTA
Essent les 11:00 hores del dia 25 de març de 2021 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, la Sra. Susana Navarro Flores, Interventora Delegada, i la Sra.
Montserrat Oriol i Bellot, Secretaria Delegada del Consorci.
La Mesa es reuneix per procedir al desempat mitjançant sorteig previst en la clàusula 10 del
PCAP del lot especificat en l’acta amb data 22 de març de 2021.
El sorteig és realitza per videoconferència, per mitjà de l’aplicació zoom.
S’incorpora a l’acte el representant de l’empresa LLIBRERIA PEBRE NEGRE SCCL.
Es detallen els colors que s’han assignat prèviament a cada empresa que participa en el sorteig
d’aquest lot, s’introdueixen les boles de colors corresponents en una bossa opaca i s’extreuen
les boles establint un ordre de classificació.
El resultat del sorteig efectuat és el següent:
Núm.
NIF
LOT

LICITADOR

Puntuació ORDRE DE
COLOR
total
PREFERÈNCIA SORTEIG

72
72
72

Ana Soler Esteller
Llibreria Pebre Negre SCCL
MARIA PAGES SAEZ

10
10
10

37330092B
F66293598
37262602A

3
2
4

RESULTAT
SORTEIG

magenta
blau
carbassa

Atès el resultat del sorteig, la Mesa acorda formular proposta d’adjudicació dels lots a
l’empresa que ha quedat classificada en primer lloc:
Lot 72: “fons bibliogràfic de novetats editorials per a la biblioteca El Clot-Josep Benet (Sant
Martí)” a favor de l’empresa MARIA PAGES SAEZ, per un import de 12.500,00 euros, (4% IVA
inclòs), amb un descompte de l’1% sobre el preu fix.

2
3
1

Finalitza l'acte a les 12:00 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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