EXP. 2017-039-S
OFERTES LICITADORS

1) PRODUCCIONS BLAU SL licita al Lot 2, Enregistraments sonors i audiovisuals, i
ofereix el següent:
Oferta econòmica. Ofereix un 2% de descompte en format DVD i un 10 % de
descompte en format CD.
Butlletí de novetats. Ofereix, cada any, 4 (quatre) butlletins trimestrals.
Servei documental temàtic obres publicades. Ofereix, cada any, 4 (quatre) lots
de Cds i Dvds (20 títols diferents a cada lot).
També aporta una mostra en color del butlletí.
2) MARIA BARCELÓ MOREY licita al Lot 1, Llibres, i ofereix el següent:
Oferta econòmica. Ofereix un 15 % de descompte.
Butlletí de novetats. Aporta un butlletí de novetats amb els apartats
corresponents.
Disposar de web en català. Disposa de web en català.
Servei bibliogràfic temàtic obres publicades. Aporta un exemple de servei
bibliogràfic temàtic d’obres publicades.
Fons de caràcter social. Aporta un llistat de llibres de “lectura fàcil” i llistat de
libres en Braille.
Criteris de caràcter mediambiental I. Declara que han suprimit les bosses de
plàstic i treballen amb bosses de paper, que recicla productes utilitzats (capses
de cartró), que s’utilitza paper ecològic o reciclat en albarans, factures i
cartelleria i que s’empren capses reutilitzables i carros de compra.
Criteris de caràcter mediambiental II. Declara que treballa amb l’empresa
REDYSER TRANSPORTES SL; que disposa d’un sistema de gestió ambiental
conforme amb la Norma ISO 140001:2015 i que han obtingut el certifica
AENOR del sistema de gestió ambiental, per la qual cosa tots els conductors de
repartiment tenen el certificat de conducció eficient.
Aporta diversa documentació justificativa dels criteris mediambientals.

3) DISTRIBUIDORA ROTGER SL licita als lots 1 i 2.
Lot 1. Llibres
Oferta econòmica. Ofereix un 15 % de descompte.
Butlletí de novetats.Trimestralment preparen butlletí de novetats.
Servei bibliogràfic temàtic obres publicades. Es compromet a subministrar en
forma de dipòsit els següents lots:
o Lot de fons local de caràcter trimestral: 10 llibres a cada lot.
o Lot de fons temàtic (llibres d’adults, per a infants o alguna altra
temàtica): 20 llibres per cada lot.
Fons de caràcter social. Ofereix fons especial per a usuaris amb dificultats de
lectura:
o 3 lots de 20 llibres de “lectura fàcil”
o 3 lots de 5 llibres en Braille.
Aporta mostra en PDF d’un butlletí de novetat i els llistats de llibres dels diferents lots
oferts.
Lot 2. Enregistraments sonors i audiovisuals
Oferta econòmica: ofereix un 2 % de descompte.
Aporta 3 llistats amb títols de lectura adaptada (lot 1, lot 2 i lot 3)
4) DRAC LLEGENDARI SL licita al Lot 1, Llibres, i ofereix el següent:
Oferta econòmica. Ofereix un 15 % de descompte.
Butlletí de novetats. Elaborarà quatre butlletins de novetats anuals, un per cada
quadrimestre.
Disposar de web en català. Disposa de web en català.
Servei bibliogràfic temàtic obres publicades:
o Es compromet a subministrar quatre lots de llibres de forma anual de
temàtica local. Cada lot constarà de 10 exemplars.
o Es compromet a subministrar, quatre lots de llibres de forma anual de
fons temàtic. Cada lot constarà de 20 exemplars.
Fons de caràcter social. Aporta llistats dels 3 lots de llibres de lectura fàcil per a
adults de 20 títols cadascun.
Criteris de caràcter mediambiental I. Declara que mai han fet ús de bosses de
plàstic, són de paper kraft (100 % reciclat i ecològic), que reutilitzen els
cartutxos de tinta d’impressora amb l’empresa ECOSTORE i que empren
embalatges reutilitzats. L’energia que consumeix l’empresa és 100% renovable a
través de la cooperativa Somenergia.
Criteris de caràcter mediambiental II. La persona encarregada de la distribució i
entrega de material disposa del certificat de conducció eficient.
També aporta una mostra en color del butlletí i diversa documentació justificativa dels
criteris mediambientals.

