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Biblioteca
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT de fons
documental a la biblioteca municipal Martí Rosselló i per activitats de Sant Jordi
I. OBJECTE
L’objecte d’aquest contracte és l’adquisició de fons documental de llibres i audiovisuals
per a la biblioteca municipal Martí Rosselló i per les activitats de Sant Jordi i altres.
Queden exclosos de l’objecte del contracte el subministrament de documents de
col·lecció local o volums que només puguin ser subministrats directament per les
editorials.
El contracte fixa l’import de despesa, incloent la subvenció anual que està prevista que
atorgui la Generalitat de Catalunya per llibres sense detallar la composició dels
subministraments.
L’import real del subministrament dependrà de les circumstàncies anteriors que podran
fer variar les necessitats de la biblioteca. Per tant, l’import és un import màxim.
Aquest subministrament es divideix en tres lots:
Lot 1: Fons de llibres amb catalogació
Lot 2: Fons de llibres
Lot 3: Fons d’audiovisuals amb catalogació
II. CONDICIONS TÈCNIQUES1
Els adjudicataris podran presentar ofertes tant per a la totalitat dels tres lots com
separadament per un únic lot. En qualsevol cas, les ofertes es presentaran de forma
diferenciada per a cada lot.
Lot 1. Fons de llibres amb catalogació

Tots els exemplars s’hauran de lliurar:
a) Localitzats al catàleg col·lectiu de la xarxa de Biblioteques Municipals a
excepció dels materials d’acompanyament. Aquesta tasca s’ha de fer seguint
les instruccions que proporcionarà el Servei de Biblioteques de la Diputació de
Barcelona.
b) Etiquetats amb els codis de barres que proporcionarà el mateix Servei de
biblioteques.
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El fons de llibres es compon tant de llibres de manteniment de la col·lecció bàsica sobre
qualsevol temàtica com novetats editorials tant de novel·la, novel·la juvenil, literatura
infantil, llibres de coneixement, llibres de coneixements per adults i altres de similars
característiques.

1

Característiques tècniques que han de complir els béns o les prestacions del contracte.
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c) Amb el teixell de la signatura topogràfica col·locat segons el tipus utilitzat per
al biblioteca així com els gomets de colors segons els criteris establerts per la
biblioteca.
d) L’empresa adjudicatària haurà de lliurar els documents amb les etiquetes
antirobatori RFID col·locades. Les mides i característiques hauran de ser les
que marqui la biblioteca en el seu moment.
Previsió de despesa pel lot 1
Exercici

Base Imposable

IVA (4%)

Total

2020

7.211,54 €

288,46 €

7.500,00 €

Pròrroga 1
2021

7.211,54 €

288,46 €

7.500,00 €

Pròrroga 2
2022

7.211,54 €

288,46 €

7.500,00 €

Pròrroga 3
2023

7.211,54 €

288,46 €

7.500,00 €

Lot 2. Fons de llibres
El fons de llibres es compon tant de llibres de manteniment de la col·lecció bàsica sobre
qualsevol temàtica com novetats editorials tant de novel·la, novel·la juvenil, literatura
infantils, llibres de coneixement, llibres de coneixements per adults i altres de similars
característiques.
En el lot 2 s’inclouen llibres adquirits pel fons de la biblioteca municipal així com llibres
pels premis literaris de Sant Jordi.

Exercici

Base Imposable

IVA (4%)

Total

2020

10.043,27 €

401,73 €

10.445,00 €

12.543,27 €

501,73 €

13.045,00 €

12.543,27 €

501,73 €

13.045,00 €

12.543,27 €

501,73 €

13.045,00 €

Pròrroga 1
2021
Pròrroga 2
2022
Pròrroga 3
2023

Bàrbara Lara Fernández

Signatura 1 de 1

14/02/2020 Directora Biblioteca

Previsió de despesa pel lot 2
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Lot 3. Fons d’audiovisuals amb catalogació
En quant al fons audiovisual, les comandes inclouran majoritàriament CDs de música i
pel·lícules i blue-ray de cinema o sèries de televisió. En menor mesura, documentals de
totes les matèries del coneixement. Tots els exemplars s’hauran de lliurar:

a) Localitzats al catàleg col·lectiu de la xarxa de Biblioteques Municipals a
excepció dels materials d’acompanyament. Aquesta tasca s’ha de fer seguint
les instruccions que proporcionarà el Servei de Biblioteques de la Diputació de
Barcelona.
b) Etiquetats amb els codis de barres que proporcionarà el mateix Servei de
Biblioteques.
c) Amb el teixell de la signatura topogràfica col·locat segons el tipus utilitzat per
al biblioteca així com els gomets de colors segons els criteris establerts per la
biblioteca.
d) L’empresa adjudicatària haurà de lliurar els documents amb les etiquetes
antirobatori RFID col·locades. Les mides i característiques hauran de ser les
que marqui la biblioteca en el seu moment.
Previsió de despesa pel lot 3
Exercici
2020

Base Imposable
826,45 €

IVA (21%)
173,55 €

Total
1.000,00 €

826,45 €

173,55 €

1.000,00 €

826,45 €

173,55 €

1.000,00 €

826,45 €

173,55 €

1.000,00 €

Pròrroga 1
2021
Pròrroga 2
2022
Pròrroga 3
2023

2. Procediment

En el cas que una de les obres sol·licitades estigui exhaurida, l’adjudicatari comunicarà a
la biblioteca la mancança d’aquesta obra. La biblioteca decidirà quina alternativa
proposa.
Els títols duplicats per error de l’adjudicatari seran retornats per canviar per un altre títol
que la biblioteca no tingui.
De qualsevol títol sol·licitat el subministrador servirà sempre la darrera edició publicada,
excepte que es demani expressament una edició determinada. L’adjudicatari ha de
repassar les comandes fetes per la biblioteca abans de fer les peticions a les editorials i
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El procediment s’inicia amb un llistat per part de la biblioteca dels llibres a comprar. Es
faran vàries comandes al llarg de l’any. En el cas dels llibres pels premis de Sant Jordi o
altres el procediment també s’inicia amb un llistat per part de la biblioteca o de la
regidoria de Cultura.
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comprovar que no existeixi una edició més recent. Aquesta tasca no es pot delegar a les
editorials.
En el cas dels diccionaris es lliurarà l’edició enquadernada amb tapa dura sempre que
aquesta existeixi.
L’adjudicatari ha de permetre realitzar la compra in situ per part del personal de la
biblioteca si aquesta ho sol·licita.
3. Condicions del lliurament
El material es lliurarà de forma periòdica en funció de les comandes de la biblioteca. En
cap cas el terminin de lliurament superarà els 45 dies a partir de la data de cada
comanda.
Si de la totalitat de la comanda manquen alguns llibres es pot fer un lliurament parcial de
dita comanda.
Els documents s’encaixaran segons la referència indicada a la comanda i les caixes
hauran de portar, a l’exterior, la següent informació: nom de l’empresa, número de
referència i número de caixes total de la tramesa.
Cada lliurament haurà d’anar acompanyat d’un albarà. Els albarans han d’incloure
referència de la comanda de la direcció de Cultura, el títol de totes els llibres i preu
unitaris (IVA no inclòs). Cada caixa ha de contenir l’albarà corresponent dels materials
que inclou.
El material s’ha de lliurar a la Biblioteca Municipal Martí Rosselló si no s’indica el contrari.
El transport fins a la biblioteca anirà a càrrec de l’adjudicatari.
L’empresa subministradora ha de facilitar les devolucions sense càrrec en el cas que el
material sigui defectuós, i reposar-lo gratuïtament.
La periodicitat de la facturació serà en funció de les comandes rebudes per part de la
biblioteca.

La previsió de la despesa per a l’any 2020 és:
Lot
Lot 1
Lot 2
Lot 2
Lot 3
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III. PREVISIÓ DE DESPESA2

Base Imposable
7.211,54 €
9.038,46 €
1.004,81 €
826,45 €

4%
4%
4%
21%

IVA
288,46
361,54
40,19
173,55

€
€
€
€

Total
7.500,00
9.400,00
1.045,00
1.000,00

€
€
€
€

Aplicació
5001.33211.2200100
5001.33211.2200100
5001.33212.2260900
5001.33211.2200100

2 Preu de cada una de les unitats en què es descompon el pressupost i el nombre estimat de les unitats que s’han de
subministrar.
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La previsió per cadascun de la resta dels exercicis és:
Base Imposable
7.211,54 €
11.538,46 €
1.004,81 €
826,45 €

4%
4%
4%
21%

IVA
288,46
461,54
40,19
173,55

€
€
€
€

Total
7.500,00
12.000,00
1.045,00
1.000,00

€
€
€
€

Aplicació
5001.33211.2200100
5001.33211.2200100
5001.33212.2260900
5001.33211.2200100
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Lot
Lot 1
Lot 2
Lot 2
Lot 3
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