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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 

 
A. Objecte  
 
SELECCIÓ D’UNA AGÈNCIA DE VIATGES PER A SATISFER LES 
NECESSITATS DE LA FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DEL LIECU EN AQUEST 
ÀMBIT.  
 
Codi CPV:  635100007 

 
B. Valor estimat del contracte:  

 
Atès que no es pot establir un preu determinat del contracte, aquest dependrà de les 
efectives necessitats de la Fundació Gran Teatre del Liceu, tot i així s’ha establert un 
valor estimat del contracte, que es desglossa en el corresponent per serveis i el 
corresponent per les comissions que es meritaran durant la vigència del contracte 
pels serveis complementaris. El criteri adoptat per establir el valor estimat de les 
comissions és el del benefici màxim estimat per temporada.  
 
El valor estimat del contracte, a efectes de determinació del procediment de 
contractació i de conformitat amb els criteris establerts en l’article  88 del TRLCSP 
és de 549.968,08 € (IVA exclòs), el qual es refereix a la durada de 17 mesos més la 
possibilitat de pròrroga de 12 mesos més, segons els següent detall: 
 

DURADA Temporada Import Viatges Import Comissió
valor estimat 

(IVA EXCLÒS)
%IVA import IVA 

valor estimat 

(IVA INCLÒS)

5 mesos 2016-2017 92.738,75 € 2.083,33 € 94.822,08 € 21,00 19.912,64 € 114.734,72 €

12 mesos 2017-2018 222.573,00 € 5.000,00 € 227.573,00 € 21,00 47.790,33 € 275.363,33 €

12 mesos 2018-2019 222.573,00 € 5.000,00 € 227.573,00 € 21,00 47.790,33 € 275.363,33 €

TOTAL 537.884,75 € 12.083,33 € 549.968,08 € 115.493,30 € 665.461,38 €  
 

 
C. Finançament  
 
Consta a l'expedient una certificació de la directora del departament econòmic 
financer segons la qual durant la vigència del present contracte, es consignarà en 
els pressupostos corresponents el crèdit adequat i suficient per finançar les 
comandes que es derivin de l seva adjudicació. 

 
D. Termini de presentació d’ofertes, termini d’execució i vigència del 

contracte: 
 
Les ofertes es podran presentar fins el 23 de febrer de 2017 a les 10:00h. 
El Termini d’execució material  s’estableix dins el període comprés entre l’1 d’abril 
de 2017 i el 31 d’agost de 2018. 
El contracte tindrà vigència fins el 31 d’agost de 2018 i es podrà prorrogar per un 
període de 12 mesos més, es a dir fins el 31 d’agost de 2019 i en qualsevol cas fins 
l’acompliment per ambdues parts de les obligacions i drets contractuals. 

 
E. Tramitació de l’expedient: 
Tramitació mitjançant Acord Marc amb una única proveïdora, subjecte a regulació 
harmonitzada.
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F. Acreditació de la solvència:  
 
Conforme allò previst a la clàusula 8  del PCP. 

 
G. Altre documentació a presentar pels licitadors: 
 
D’acord amb que s’indica, si s’escau, en el Plec de Clàusules Particulars i en el Plec 
de Prescripcions Tècniques. 

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

 
I. Garantia definitiva 
 
Ateses les peculiaritats de l’objecte contractual, s’eximeix de la constitució de la 
garantia definitiva. 
 
Tampoc es requereix la constitució de garantia provisional. 

 
J. Revisió de preus:  
 
No procedeix. 

 
K. Criteris de valoració de les ofertes: 
 
Veure annex 4 del Plec de Clàusules Particulars. 
 

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

 
 

M. Mesa de contractacions 
 
Presidenta:   Anna Serrano   
Vocals:  Agustí Filomeno 
   Anna Amorós  
   Gemma Rodríguez 
   Cristina Esteve 
Assessora Jurídica/ 
Secretària:  Anna Mayoral  
 

 
 

 

 


