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Expedient:  IMPP 2017 
 
 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
A. Objecte  
 
SERVEI D’IMPRESSIÓ DE DIFERENTS MATERIALS PUBLICITARIS EN SUPORT 
PLÀSTIC PER AL GRAN TEATRE DEL LICEU 
 
Codi CPV: 19520000-7- Productes de plàstic. 

 
B. Dades econòmiques:  
 
B1. Pressupost de licitació: 67.566,89€ 
 
Lot 1: Elements per a l’interior del Teatre: 31.866,89 € 
 
Lot 2: Elements per a la via pública: 35.700 € 
 
 
B2. Valor estimat del contracte a efectes de determinació del procediment de 
contractació (art. 76 LCSP): 67.566,89€ 

 
C. Finançament  
 
Consta en l’expedient un certificat de la Directora Financera de la Fundació 
conforme en el pressupost 2017/2018 s’ha previst finançament suficient per a 
atendre els compromisos econòmics que se deriven de l’adjudicació del contracte, 
fins un import màxim de 26.662,51 €. I quan sobri el període pressupostari 
2018/2019 es consignarà la quantitat de 40.904,38.  
 

 
D. Termini de presentació d’ofertes, termini i d’execució del contracte: 
 
Les ofertes es podran presentar fins el dia 6 de setembre a les 09:00h.  
 
El Termini de lliurament dels subministraments objecte del contracte es preveu entre 
l’1 de novembre de 2017 i el 31 d’agost de 2019. 
 

 
E. Tramitació de l’expedient: 
 
Expedient Obert, no harmonitzat, tramitació ordinària.

 
F. Acreditació de la solvència:  
 
Veure plecs administratius. 
 

 
G. Altre documentació a presentar pels licitadors: 
 
D’acord amb que s’indica, si s’escau, en el plecs de la licitació 

 



 

 2 

H. Admissió de variants: 
 
No s’admeten variants. 

 
I. Garantia  
 

- Provisional: El licitador o licitadora queda dispensat o dispensada de 
presentar la garantia provisional, d'acord amb el que estableix l'article 103 del 
TRLCSP. 

 
- Definitiva: 5% del import adjudicat (IVA exclòs). 

 
J. Revisió de preus:  
 
no procedeix 

 
K. Criteris de valoració de les ofertes: 
 
Veure ANNEX 3  del PCP 

 
L. Termini de garantia:   
 
1 Any des de la finalització del contracte. 

 
M. Òrgan de contractació 
 
Director General de la Fundació del Gran Teatre del Liceu 

 
N. Mesa de contractacions 
 

Presidenta:   Anna Serrano      
Vocals:   Javier Amorós 
    Cristina Esteve  
Assessora jurídica/ 
Secretaria:   Anna Mayoral 

 
O. Puntuació mínima de la proposta tècnica: 
 
Si s’escau 

 
P. Lloc d’entrega dels subministraments. 
 
Instal·lacions del Consorci i la Fundació del Gran Teatre del Liceu  

 
Q. Perfil del contractant: 
 
https://contrataciondelestado.es 
http://www.liceubarcelona.cat/ca/licitacions-en-curs 

 
R. Subcontractació: 
 
Si s’escau 
S'entén que un beneficiari subcontracta quan concerta amb tercers l'execució total o 
parcial de l'activitat que constitueix l'objecte del contracte. Queda fora d'aquest 

https://contrataciondelestado.es/
http://www.liceubarcelona.cat/ca/licitacions-en-curs
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concepte la contractació de les despeses en què hagi d'incórrer el beneficiari per a la 
realització per si mateix de l'activitat 

 
S. Import màxim despeses anuncis: 
 
Si s’escau 

 
T. Forma de Pagament 
 
El pagament dels serveis s’ha de fer dins del període previst al Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic i la resta de la normativa aplicable al Liceu. 
 
El pagament s’efectuarà prèvia presentació de les factures mensuals corresponents, 
les quals hauran de estar conformades per la Fundació del Gran Teatre del Liceu 
mitjançant transferència bancària d’acord amb la forma de pagament establerta de 
60 dies.  
 
S’hauran de presentar les factures de les operacions realitzades, a mes vençut en 
PDF per correu electrònic. 
 
No podran haver operacions de produccions diferents en una mateixa factura. 

 


