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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
A. Tipus de contracte:  SERVEI 

 

B. Objecte:  SERVEI DE TICKETING DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 

Codi CPV:  72212110-3 Servicios de desarrollo de software de puntos de venta  

 
C. Dades econòmiques:  
 
c.1.  Pressupost de licitació 91.836,62 € (IVA exclòs) 
 

 
 
c.2. Valor estimat del contracte a efectes de determinació del procediment de 

contractació és de 205.673,24€ (IVA exclòs) 
 

 
 

D. Divisió per lots:  
No. En el benentès que el servei de ticketing no permeten el seu fraccionament, ja que 
seria inoperatiu funcionalment i antieconòmic. 

 
E. Finançament : 
S'ha previst el finançament suficient per atendre els compromisos econòmics que es 
derivin d'aquest contracte a càrrec del pressupost de la temporada 2018/2019 els quals 
es concreten en la quantitat de 45.918,00 € més l'IVA que resulti d'aplicació. En el 
moment que s’obrin els successius períodes pressupostaris, es consignaran els restants 
imports corresponents. 

 
F. Presentació d’ofertes: 

 
Lloc:  Gran Teatre del Liceu, La Rambla 51-59,08002 Barcelona 
 
Les ofertes es podran presentar fins el dilluns 26 de març de 2018 a les 14:00h.  
 

temporada import net (€) % IVA import IVA (€) Import total (€)

2018-2019 45.918,31 21,00 9.642,85 55.561,16

2019-2020 45.918,31 21,00 9.642,85 55.561,16

TOTAL IMPORT LICITACIÓ 91.836,62 21,00 19.285,69 111.122,31

import net (€)
possibles 

desenvolupaments
sumatori % IVA import IVA (€) Import total (€)

import licitació 91.836,62 11.000,00 102.836,62 21,00 19.285,69 111.122,31

possible pròrroga T. 2020-21 45.918,31 5.500,00 51.418,31 21,00 9.642,85 55.561,16

possible pròrroga T. 2021-22 45.918,31 5.500,00 51.418,31 21,00 9.642,85 55.561,16

TOTAL IMPORT ESTIMAT 183.673,24 22.000,00 205.673,24 21,00 38.571,38 222.244,62
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G. SOBRES: 3 
Contingut dels sobres: 
Sobre número 1: Capacitat i solvència 
Sobre número 2: Oferta tècnica i criteris valorables de forma subjectiva 
Sobre número 3: Oferta econòmica i criteris valorables de forma objectiva 
 
Un cop realitzada l’obertura del sobre núm. 2,   les valoracions s’efectuaran en 2 fases: 
 
Primera fase: es valorarà la memòria tècnica dels criteris no avaluables mitjançant 
fórmula en els termes que s’estableixen a l’Annex 4 el PCP.  
 
Es requerirà una puntuació mínima de 20 punts sobre el màxim de 30 punts  en la valoració 
de la memòria tècnica per poder accedir a la segona fase. 
 
Segona Fase:  es contactarà amb els licitadors que han obtingut la puntuació mínima 
exigida si se’ls hi indicarà les dates en què caldrà fer una demostració pràctica de l’eina 
que proposen, en els termes que s’estableixen a l’Annex 4 del PCP 
 
Es requerirà una puntuació mínima de 30 punts sobre el màxim de 40 punts en la valoració 
de la demostració per tal de procedir a l’obertura del sobre 3 per avaluar els criteris 
avaluables de forma automàtica. 

 
H. El Termini d’execució:   
El termini màxim per a l’execució dels treballs abans esmentats és des de la formalització 
del contracte fins el dia 1 de setembre de 2018 al 31 d’agost de 2020. 
Es podrà prorrogar d’any en any, si així ho decideix la FGTL,  fins a un màxim de dos anys 
més, es a dir fins el 31 d’agost de 2022  

 
I. Tramitació de l’expedient:  
Tramitació ordinària, procediment  obert, regulació no harmonitzada 

 
J. Acreditació de la solvència:  
Conforme allò previst a la clàusula 10 del PCP 

 
K. Altre documentació a presentar pels licitadors:  
D’acord amb que s’indica, si s’escau, en el PCP 

 
L. Admissió de variants: No 

 
M. Garantia provisional: No  

 
N. Garantia definitiva:  5 %

 
O. Revisió de preus: No 

 
P. Criteris de valoració de les ofertes: Veure annex 4 del Plec de Clàusules Particulars  
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Q. Termini de garantia:  1 any  a partir de la finalització de l’execució del contracte

 
R. Subcontractació: Sí, d’acord amb el que s’indica a la clàusula 30 del PCP 

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

 
T. Òrgan de contractació:  Fundació del Gran Teatre del Liceu 

 
U. Mesa de contractacions 
Presidenta:   Sra. Anna Serrano   
Vocals:   Sr. Agustí Filomeno 
   Sra. Gemma Sanchez  
   Sr. Javier Amorós 
   Sra.  Cristina Esteve 
Assessora Jurídica i Secretària: Sra. Anna Mayoral 

https://contrataciondelestado.es/
http://www.liceubarcelona.cat/ca/licitacions-en-curs

