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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és el subministrament de publicacions periòdiques i bases de dades subscrites
per la UAB, en les condicions i criteris que s’estableixen en aquest plec.
També és objecte del contracte l’assistència tècnica a la UAB per part de l’adjudicatari en qualsevol
aspecte derivat del subministrament.

2. DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
L’adjudicatari es farà càrrec del subministrament de les publicacions periòdiques i bases de dades
subscrites per la UAB, durant el període de durada del contracte, seguint els usos del sector.
La relació concreta de títols està establerta en els documents editables per a la presentació de l’oferta
econòmica corresponent a cada Lot, disponibles en format Excel en el perfil del contractant.
L’objecte del subministrament es divideix en tres lots:
Lot 1: Subministrament de publicacions periòdiques en format paper i en format paper+online
Lot 2: Subministrament de publicacions periòdiques i subscripció de llibres en format online
Lot 3: Subministrament de bases de dades
Pel que fa al Lot 1 es valorarà l’oferta presentada pel licitador a la totalitat dels títols inclosos al lot, en
el format especificat i incloent tots els exemplars que es publiquin durant un any.
Quant al Lot 2 es valorarà l’oferta presentada pel licitador a la totalitat dels títols inclosos i en el format
especificat. S’indicarà el tipus d’accés (paraula clau o control d’IP) i el nombre d’usuaris simultanis.
Pel que fa al Lot 3 es valorarà l’oferta presentada pel licitador a la totalitat dels títols inclosos i en el
format especificat. S’especificarà quines són les condicions d’aquest accés, el nombre d’usuaris
simultanis, el proveïdor i la plataforma de consulta.
En els documents editables per a la presentació de l’oferta econòmica es relacionen alfabèticament les
subscripcions que componen cadascun dels Lots en què es divideix el present concurs. La informació
es presenta ordenada de la manera següent:
a) Número de comanda
b) Títol, per ordre alfabètic
c) Editor
d) ISSN, quan consta
e) Format
f) Codi de l’adreça de lliurament
g) Observacions
El format de presentació de les ofertes per a cada lot ha de ser exactament el mateix dels citats models
disponibles en el perfil del contractant.
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3. CONDICIONS D’EXECUCIÓ MÍNIMES
1- El lliurament es realitzarà a cada adreça destinatària prèviament especificada en l’Annex 1 d’aquest
plec.
2- Per a les publicacions incloses al Lot 1 lliurament setmanal pel propi distribuïdor, no per l’editor, amb
llistat dels exemplars lliurats. Lliurament directe per l’editor en el cas de les publicacions amb periodicitat
setmanal o diària.
3- Lliurament de tots els exemplars publicats dins la durada del contracte, encara que això suposi fer
lliuraments un cop finalitzat el mateix.
4- L’adjudicatari es farà càrrec del subministrament de les subscripcions a partir de la data d’inici que
s’indiqui en el moment de l’adjudicació.
5- L’adjudicatari es farà càrrec també del pagament a l’editor i del control de recepció de cada
subscripció, i farà les reclamacions oportunes dels números que no arribin a temps, tenint en compte
la periodicitat de cada publicació.
6- Tramitació ràpida i eficaç de les reclamacions dels exemplars no rebuts als editors, amb possibilitat
de realitzar-les mitjançant el protocol EDI. Reposició immediata i gratuïta dels exemplars no rebuts.
Quan la reposició sigui impossible, devolució de l’import abonat per la UAB segons l’informe econòmic
que la UAB presenti anualment i/o en la finalització del contracte. Es valorarà l’existència d’un fons
d’exemplars duplicats que serveixin per a la reposició.
7- L’adjudicatari reportarà mensualment la informació sobre les incidències de les publicacions
periòdiques subscrites com ara canvis de títol o de freqüència en l’aparició dels fascicles, els retards,
les interrupcions o qualsevol altra anomalia que afecti al subministrament i recepció de les publicacions.
Tindrà especial cura en assegurar que el període de les subscripcions està al dia i es lliuren en el
moment de la seva aparició.
8- L’adjudicatari retornarà l’import de les subscripcions ja abonades, i que deixin de publicar-se, o bé
d’aquelles que no s’han lliurat a la UAB.
9- L’adjudicatari es farà càrrec de la cancel·lació de les subscripcions del concurs a l’antic proveïdor i
de determinar quin serà el darrer exemplar que servirà l’antic proveïdor en cas de publicacions irregulars
o que portin retard.
10- Designació d’un interlocutor concret i clar per part de l’adjudicatari i amb funcions executives
suficients per a activar els mecanismes necessaris per al compliment de les obligacions del contracte.
11- En el preu s’entenen incloses totes les despeses.
12- Pel que fa a les publicacions electròniques, l’adjudicatari proporcionarà el número de subscriptor
atribuït per l'editor i qualsevol altre identificador necessari per activar l'accés a la versió electrònica en
la plataforma original escollida per l'editor. La identificació haurà de constar a la factura de la subscripció
i a la plataforma de gestió de les subscripcions de l’adjudicatari, si aquest en té.
L'adjudicatari informarà a l'editor de les dades del subscriptor necessàries per a identificar-lo com a tal
i de la voluntat d'aquest d'accedir a la versió electrònica inclosa en la subscripció impresa, demanant-li
en el moment de formalitzar la subscripció que li remeti la identificació necessària per a activar l’accés
electrònic.
L'adjudicatari proporcionarà informació puntualment sobre la disponibilitat de versions electròniques
incloses en les subscripcions impreses.
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L’adjudicatari proporcionarà les dades necessàries per a què la UAB pugui accedir a les estadístiques
de consulta, tant a la plataforma de l’editor com a la del distribuïdor, de les publicacions electròniques
subscrites, si aquests les ofereixen.
El Servei de Biblioteques de la UAB utilitza com a eina de descoberta el programa EDS d’Ebsco i en
cap cas un canvi de proveïdor pot afectar a la gestió i manteniment de la Biblioteca Digital de la UAB
que es fa a través d’EDS.
13- La llista de publicacions podrà sofrir modificacions, reduint-se o ampliant-se en funció de les
necessitats i disponibilitats dels diferents centres receptors de la UAB.
14- En cas de renovació automàtica, caldrà que abans del 15 de novembre de cada any es remeti a la
UAB el pressupost amb la renovació de preus. Caldrà també que l’adjudicatari informi específicament
d’aquelles subscripcions que en la renovació tinguin un increment d’editor superior al 10%.
15- Per a les noves altes de subscripcions el proveïdor haurà d’enviar a la UAB un pressupost abans
de formalitzar la subscripció.

4. FACTURACIÓ
L’adjudicatari haurà de presentar, en format Excel, un pressupost unitari en euros abans d’enviar la
factura definitiva, indicant el número de comanda de la UAB i el format de la subscripció. Si el preu
unitari definitiu variés més d’un 10% del preu pressupostat haurà de demanar confirmació a la UAB,
abans de procedir a la facturació. Aquesta es realitzarà seguint les següents instruccions:
a) Es facturarà per separat les subscripcions en suport paper, paper+online, online i altres suports.
b) Les factures hauran d’incloure el número de comanda identificatiu de cada títol de la UAB, el títol,
el període i/o volum facturat, el preu de l’editor i la identificació necessària per a activar l’accés
electrònic, si és el cas.
c) Les factures caldrà que s’introdueixin a la seu electrònica de la UAB, i que se n’enviï una còpia
en format pdf a l’adreça subscripcions.utp@uab.cat. El departament de Subscripcions de la UAB
facilitarà a principis de gener els números de comanda que han de constar obligatòriament a les
factures electròniques.
Els codis DIR de la UAB són:
Oficina comptable U02200001
Òrgan gestor U02200001
Unitat tramitadora U02200001

5. ASSISTÈNCIA TÈCNICA
L’adjudicatari es compromet a prestar assistència tècnica en qualsevol dels aspectes derivats del
funcionament del servei a requeriment del personal de la UAB.
Com a mínim dues vegades l’any, l’adjudicatari desplaçarà personal propi a la seu del Servei de
Biblioteques de la UAB.
L’adjudicatari informarà periòdicament a la UAB, i sempre que aquesta ho sol·liciti, sobre la marxa
general del servei, en especial sobre els canvis que es produeixin en les publicacions objecte del
contracte pel que fa al títol, periodicitat, editor responsable, retards o suspensions en la publicació, etc.
Igualment informarà sobre qualsevol aspecte concret que pugui incidir en la correcta prestació del
subministrament, així com sobre les millores que s’hi puguin introduir com a conseqüència del
desenvolupament de noves tecnologies de la informació.
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La correspondència i la comunicació amb la UAB s’haurà de realitzar preferentment en català o en
castellà.
Un mes i mig abans de finalitzar el període de subscripció, l’adjudicatari informarà sobre el cost estimat
de les subscripcions objecte del contracte per a l’any següent.

6. MILLORES
Es valorarà l’oferiment d’altres prestacions complementàries com per exemple:
• Possibilitat d’emetre factures de forma automatitzada mitjançant el protocol EDIFACT.
• Possibilitat d’emetre les reclamacions de forma automatitzada mitjançant el protocol EDI.
• Coneixement de l’aplicació dels protocols EDIFACT i EDI als diversos sistemes integrats de gestió
de biblioteques.
• Plataforma pròpia de gestió de les subscripcions amb possibilitat de personalització per a cada
biblioteca de la UAB, garantint la formació necessària al personal de la UAB que es designi.
• Plataforma pròpia d'accés integrat a revistes i llibres electrònics i bases de dades que inclogui
eines d'administració i de seguiment de l'ús, garantint la formació necessària al personal de la UAB
que es designi.
• Possibilitat de gestionar i activar els accessos electrònics adquirits tot garantint el funcionament
correcte i acurat del servei.
• Facilitar anualment cap al mes de febrer les estadístiques d’ús de consulta de les revistes i llibres
electrònics a la plataforma pròpia del concursant en format Counter.
• Facilitar anualment cap al mes de febrer les estadístiques d’ús de les revistes i llibres electrònics
a la plataforma de l’editor en format Counter.
• Facilitar anualment cap al mes de febrer les estadístiques d’ús de les bases de dades a la
plataforma de l’editor en format Counter.
• Recopilació i gestió sense càrrec de les estadístiques d’ús dels recursos contractats i informes de
preu per ús.
• Existència d’un fons d’exemplars duplicats que serveixi per a la reposició dels exemplars en paper
no rebuts.
• Gestió de compres consorciades amb el CSUC i consorcis oberts.
• Facilitar la difusió dels recursos electrònics contractats, proporcionant material promocional i
formació als usuaris.
• Disponibilitat d’APIS gratuïtes d’integració de les plataformes de compra de llibres electrònics amb
el sistema de gestió de la biblioteca.
I qualsevol altre prestació de servei o millora en el contingut que el proveïdor pugui oferir.
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ANNEX 1
ADRECES DE LLIURAMENT
(disponible en format digital en el perfil del contractant)
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