Contracte: 2021_0302
Servei d’assessorament en l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació als Espais
Multimèdia (EE.MM.) de les Biblioteques de Barcelona

ACTA III
A les 14:00 del dia 30 de setembre de 2021 a les dependències del Consorci de Biblioteques de
Barcelona, es reuneix la Mesa de contractació, en el procediment de licitació obert per a
l'adjudicació del contracte que té per objecte el servei d’assessorament en l’ús de les tecnologies
de la informació i comunicació als Espais Multimèdia (EE.MM.) de les Biblioteques de Barcelona,
per un import màxim de 153.349,35 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, el Sr. Juan José
Arranz Martín, director d’Acció Cultural i Educativa, i el Sr. Rubén Guillén Guerrero, tècnic de la
Direcció d’Acció Cultural i Educativa, que actuen com a vocals, el Sr. Rafael Gimeno Martínez,
Interventor Delegat, i la Sra. Montserrat Oriol i Bellot, secretària 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 Direcció d’Acció Cultural i Educativa, de data 28 de
setembre de 2021, que proposa la classificació de proposicions d’acord amb la següent taularesum:
EMPRESA
Lúdic 3, SCCL
Fundació Pere
Tarrés

CRITERI A
1,7
3

CRITERI B
2
0

CRITERI C
1
1

CRITERI D
2
2

CRITERI E
2
2

TOTAL
8,7
8

I proposa l’adjudicació del contracte a favor de LÚDIC 3 SCCL, per un import màxim de 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 LÚDIC 3 SCCL,
per un import de 153.349,35 Euros (126.735,00 Euros preu base, més 26.614,35 euros 21% IVA),
per un preu unitari de 16,20 €/h (IVA exclòs), 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 del DNI del representant i signant de la proposició
econòmica, així com del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents; la declaració responsable indicant que té en el seu poder
la certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals vigent de cadascun dels
treballadors que executin aquest contracte; i la constitució de la garantia definitiva per import de

6.336,75 euros a la Tresoreria Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, tal i com ho va manifestar
en la seva declaració responsable.
Finalitza l'acte a les 14:30 hores, i s’estén questa acta, que és llegida i trobada conforme, i que
subscriu el president i certifica la secretària de la Mesa.
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