
LICITACIÓ CONVOCADA PER LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LICEU PER A  
L’ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC DE SELECCIÓ D’UNA AGENCIA DE VIATGES 
(EXPEDIENT REF. Av 2017)  
 
RESPOSTES A LES PREGUNTES PLANTEJADES ABANS EL DIA 17-02-2017 
 

 

 
PREGUNTA 1: ¿Están los pliegos disponibles en castellano? 
 
RESPOSTA: Los pliegos solo están disponibles en Catalán.  
 

 
PREGUNTA 2: ¿Podrían por favor confirmar la fecha máxima de presentación de 
oferta? Entiendo que fuera antes de la fecha máxima de obtención de pliegos y no le 
veo sentido que no lo sea. 
 
RESPOSTA: El plazo de presentación de ofertas finaliza el día 23 de FEBRERO a las 
10:00h. 
 

 
PREGUNTA 3: Quan parlem de que “es posarà a disposició de l’adjudicatari un nombre 
de localitats d’una selecció de funcions amb unes condicions més avantatjoses en 
quant a terminis de reserva i al preu … “   
 
1.   De quantes localitats parlem ? 
2.   De quines avantatges en parlem en quant a preu i a terminis de reserva es refereix? 
 
RESPOSTA:  Segons Apartat 2.5 (últim paràgraf) del Plec de Prescripcions Tècniques: 
“Les condicions avantatjoses en quant als terminis de reserva i al preu, les funcions i el 
nombre de localitats que es posaran a disposició de l’adjudicatari seran les que acordin 
les parts una vegada s’adjudiqui l’acord marc.” 
A títol orientatiu es tractaria de 50-100 entrades per funció amb un descompte 
variable segons funció i títol. 
 

 
PREGUNTA 4: Quan parlem de Comercialització dels productes,  
 
1- Quin sería el canal de distribució?  

-Directe amb el Liceu vía “Bono Canjeable “ 
-A través de Ticketmaster per exemple 
-O un mix de les dues opcions 

                                                                               
2- Liceu Box  ( Caixa d’experiències ) - La hem de confeccionar nosaltres o ja sería un 

producte tancat?  
 
3- Tindrem un stock per a la seva venda? 



RESPOSTA:  
1- El licitador disposarà de les entrades directament 
2- El producte és tancat, tot i que es poden afegir opcions addicionals 
3- Sí, el licitador disposarà d’un stock segons necessitats posant-se en contacte amb 

el Liceu 
 

 
PREGUNTA 5: Quan parlem del Pla de Comunicació, podrien quantificar el nombre 
d’insercions mongràfiques que caldrien? 
 
RESPOSTA: No es quantifica en el plec perquè el nombre de insercions monogràfiques. 
Es valorarà segons proposta i segons criteris d’adjudicació (annex 4 PCP): 
 
9.- Millores: Pla de Comunicació: Fins a 10 punts.  

Seran valorades totes aquelles accions que es facin per la campanya de comunicació sense cap 

cost per la Fundació del Gran Teatre del Liceu, segons es detalla al apartat 6 del Plec de 

Prescripcions Tècniques i es valorarà segons el quadre següent:  

 

 

 

 
PREGUNTA 6: Ens podrieu desglosar la informació que fa referència al seu volum 
estimat total de 549.968,08 € ( IVA exclòs ) per tipus de Servei i nombre de 
transaccions aprox. 
És a dir, si ens podrien facilitar la informació per conceptes com son: 

-  Aeri ( Nacional, Europa o Transcontinental )  
-  Hotel 
-  Cotxe de lloguer, etc 

I el nombre de transaccions. 
 
RESPOSTA: El desglossament pel període d’un any (dades reals de la passada 
temporada 2015-2016) és el següent:  
 

 
 

 



 
 
PREGUNTA 7: Comprovem que teniu un volum de 146.349 € d’hotels nacionals. Em 
podries dir si dintre d’aquest volum teniu tarifes netes ? 
 
RESPOSTA: El volum de 146.349 € referent als hotels és amb tarifes netes.* 
 

 
PREGUNTA 8: En el document publicat el 10 de febrer, en la pregunta 6, es detalla el 
desglossament del període d'un any (temporada 2015-2016). Quin percentatge de la 
partida hotelera son tarifes netes?  
 
RESPOSTA: El 100% del volum dels 146.349 € referent als hotels és amb tarifes netes.* 
 

 

*Nota aclariment: el volum d’hotels nacionals pot ser de 0 € a 146.349 €. 
Dependrà dels acords de mecenatge que el Teatre tingui establerts en 
cada moment amb Hotels. 
 


