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ANUNCI de l’Ajuntament de Premià de Mar, de licitació per a la contractació de
Subministrament de fons documental a la biblioteca municipal Martí Rosselló i
Lloveras i per activitats de Sant Jordi.
1. Poder Adjudicador
1.1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nom, direccions i punts de contacte

Nom oficial: Ajuntament de Premià de Mar
Adreça: Plaça de l’Ajuntament, 1
Codi Postal: 08330
Punt de contacte: Unitat de Contractació
Telèfon: 93 741 74 00
Fax: 93 741 74 18
Correu electrònic: contractacio@premiademar.cat
Perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/premiademar

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Tipus de contracte: Contracte administratiu de Subministrament
Anunci referit a un contracte públic.
Valor Estimat del Contracte: 83.441,29 € IVA exclòs.
Objecte del contracte: Subministrament Fons documental de llibres i audiovisuals
per a la biblioteca municipal Martí Rosselló i Lloveras i per les activitats de Sant
Jordi. 3 lots
LOT 1: FONS DE LLIBRES AMB CATALOGACIÓ
LOT 2: FONS DE LLIBRES
LOT 3: FONS D’AUDIOVISUALS AMB CATALOGACIÓ

1.6.

Codi CPV:
22110000-4 Llibres impresos
22113000-5 Llibres per biblioteca
Complementari: TA01-2 Per llibres
32321300-2 Materials audiovisuals

2. Informació de caràcter jurídic, econòmic, financer i tècnic



Presentació DEUC o annexes al PCAP de conformitat amb la clàusula 21 del PCAP.

b) Solvència econòmica i financera:


De conformitat amb la clàusula 18 del PCAP

c) Solvència tècnica o professional:
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a) Capacitat i personalitat:
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De conformitat amb la clàusula 19 PCAP

3. Procediment
3.1.
3.2.

Tipus de procediment: Obert
Forma d’adjudicació: Millor oferta qualitat preu

12.1

Criteris objectius de valoració automàtica o mitjanant formula matemàtica

LOT 1: FONS DE LLIBRES AMB CATALOGACIÓ
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament
més avantatjosa seran, de forma decreixent (i fins a un màxim de 100 punts), els que tot
seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells.
1) Criteris avaluables de forma automàtica, fins a 100 punts, distribuïts de la manera
següent:

1. Fins a 70 punts: Descompte ofert en el subministrament dels materials.
Es valorarà atorgant el màxim de punts al descompte del 15%, els descomptes
inferiors al 15% seran valorats de forma proporcional a la puntuació màxima.
Els licitadors han de tenir en compte la Llei 10/2007 de 22 de juny de lectura, del
llibre i les biblioteques, en la que s’estableix que el preu dels llibres és fix i que el
descompte màxim permès és del 15%.
Fórmula a aplicar:
PO = punts de l'oferta O
PM = puntuació màxima
O = valor oferta que es puntua (descompte ofert)
MOE = Millor oferta econòmica (descompte màxim)
PO = (PM - (PM * (MOE - O) / MOE))

3. 10 punts: oferiment de catàleg i possibilitat de fer comanda online (llibreria en
línia). Si el licitador ho acredita es valorarà amb 10 punts.
4. Fins a 10 punts: Formació contínua del personal. Els licitadors acreditaran haver
finançat cursos de formació contínua pel personal que executarà el contracte. Es
valorarà amb 0 punts quan no hagin finançat cap curs i 5 punts quan s’hagin
finançat més de 8 cursos en el darrer any. La resta d’ofertes es valorarà de forma
proporcional.
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2. Fins a 10 punts: Escurçament del termini de lliurament de les comandes. Es
valorarà a raó de 0,50 punts per a cada dia d’escurçament del termini de 45 dies
fixat als plecs.
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LOT 2: FONS DE LLIBRES
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament
més avantatjosa seran, de forma decreixent (i fins a un màxim de 100 punts), els que tot
seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells.
1) Criteris avaluables de forma automàtica: Fins a 100 punts, distribuïts de la manera
següent:
1. Fins a 70 punts: Descompte ofert en el subministrament dels materials. Es
valorarà atorgant el màxim de punts al descompte del 15%, els descomptes
inferiors al 15% seran valorats de forma proporcional a la puntuació màxima.
Els licitadors han de tenir en compte la Llei 10/2007 de 22 de juny de lectura, del
llibre i les biblioteques, en la que s’estableix que el preu dels llibres és fix i que el
descompte màxim permès és del 15%.
Fórmula a aplicar:
PO = punts de l'oferta O
PM = puntuació màxima
O = valor oferta que es puntua (descompte ofert)
MOE = Millor oferta econòmica (descompte màxim)
PO = (PM - (PM * (MOE - O) / MOE))
2. Fins a 10 punts: Escurçament del termini de lliurament de les comandes. Es
valorarà a raó de 0,50 punts per a cada dia d’escurçament del termini de 45 dies
fixat als plecs.
3. 5 punts: Estar present a la fira de Sant Jordi de Premià de Mar amb una parada
de llibre nou.

5. Fins a 10 punts: Organitzar a Premià de Mar presentacions de llibres i altres
propostes culturals sense cost per l’Ajuntament que dotin de vida cultural i
literària el municipi. Per cada activitat proposada: 2 punts.
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4. 5 punts: Participar a les activitats de foment de la lectura que organitzi la
regidoria de Cultura, com ara el projecte Viu Llibre que es realitzarà al maig del
2021 o similar, amb una parada de llibres relacionats amb el tema proposat.
L’obligació serà d’una parada com a màxim a l’any per aquest tipus de projecte.
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LOT 3: FONS D’AUDIOVISUALS AMB CATALOGACIÓ
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament
més avantatjosa seran, de forma decreixent (i fins a un màxim de 100 punts), els que tot
seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells.
1) Criteris avaluables de forma automàtica: Fins a 100 punts, distribuïts de la manera
següent:
1. fins a 70 punts: Descompte ofert en el subministrament dels materials. Es
valorarà atorgant el màxim de punts al descompte del 15%, els descomptes
inferiors al 15% seran valorats de forma proporcional a la puntuació màxima.
Fórmula a aplicar:
PO = punts de l'oferta O
PM = puntuació màxima
O = valor oferta que es puntua (descompte ofert)
MOE = Millor oferta econòmica (descompte màxim)
PO = (PM - (PM * (MOE - O) / MOE))
2. Fins a 10 punts: Escurçament del termini de lliurament de les comandes. Es
valorarà a raó de 0,50 punts per a cada dia d’escurçament del termini de 45 dies
fixat als plecs.
10 punts: oferiment de catàleg i possibilitat de fer comanda online. Si el licitador
ho acredita es valorarà amb 10 punts.
4. Informació administrativa:
4.1.
4.2.
4.3.

4.5.
4.6.

Document signat electrònicament
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4.4.

Lloc de presentació de les pliques: https://elicita.premia.cat/
Els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques estan
disponibles en el perfil del contractant de l’Ajuntament.
Els plecs de clàusules administratives generals estan disponibles en el perfil del
contractant.
Termini de presentació d’ofertes: 15 dies naturals a partir de l’endemà de la
publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant.
Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: Fins a la
data de signatura del contracte amb l’adjudicatari.
Dia d’obertura de pliques: Es publicarà al perfil
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