
 
 

Expedient: CAOGTL 2017 
 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
A. Objecte  
 
Servei de Consultoria per a l’Anàlisi Organitzatiu de la Fundació del Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona 
 
Codi CPV: 79410000-1 Servicios de consultoría comercial y en gestión 

 
B. Dades econòmiques:  
 
B1. Pressupost de licitació:  98.000  euros (IVA exclòs) 
 
B2. Valor estimat del contracte a efectes de determinació del procediment de contractació és de 
98.000 € (IVA exclòs) . 
 

Import màxim de la contractació (IVA exclòs): 98.000,00 € 

Valor estimat del contracte  98.000,00 € 

 

 
C. Finançament  
Consta en l’expedient un certificat de la Directora Financera de la Fundació conforme durant la 
vigència d’aquest contracte es consignarà en el pressupost crèdit adequat i suficient per atendre dels 
compromisos econòmics que es derivin de l’adjudicació del contracte, amb càrrec al pressupost de la 
temporada 2016-2017  fins un import màxim 98.000,00  € (IVA exclòs). 

 
D. Termini de presentació d’ofertes, termini de lliurament i vigència del contracte: 
Les ofertes es podran presentar fins el dia 24 d’abril de 2017 a les 10.00 h. 
El Termini d’execució s’estableix dins del període comprès entre l’adjudicació i fins el 24 de juliol de 
2017. El dia 10 de juliol caldrà presentar l’esborrany de l’informe. 
El contracte tindrà vigència fins el 15 de novembre de 2017

 
E. Tramitació de l’expedient: 
Tramitació ordinària, procediment  negociat

 
 
F. Acreditació de la solvència:  
 
L’acreditació de la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica per a participar en la licitació, 
s’acreditarà mitjançant la presentació dels següents documents:  
 
Solvència econòmica i financera  
 
La solvència econòmica i financera s’acreditarà mitjançant la presentació de: 
 

- Presentació dels comptes anuals presentats en el Registre mercantil o en el registre oficial 
que correspongui, corresponents als dos últims exercicis, auditats o signats pels 
administradors, dels que se’n desprengui que l’entitat presenta una situació d’equilibri 
financer 

 



 
 

- Declaració responsable de l’empresari relativa a la xifra de negocis global i dels serveis o 
treballs realitzats per l’empresa en els tres darrers exercicis que justifiqui un volum de negoci 
anual mínim equivalent al import del contracte. 

 
 
Solvència tècnica (art. 66 LCSP): 
 

- Acreditar que s’han realitzat com a mínim en el curs dels darrers tres anys, tres serveis de 
naturalesa similar o anàloga a l’objecte del present contracte, tot indicant la relació de treballs 
amb imports, dates i indicació del seu destinatari públic o privat dels mateixos, acompanyada 
dels corresponents certificats emesos per les entitats o empreses destinatàries dels serveis.  A 
falta de certificats, es podran acreditar mitjançant una declaració responsable de l’empresari 
(no obstant, es requerirà, com a mínim, la presentació d’un certificat dels clients referenciats). 

 
- Acreditar que l’empresa disposa , amb la finalitat d’executar el present contracte, com a 

mínim, amb els següents perfils professionals amb experiència demostrable mitjançant la 
presentació de currículums o declaració del representant del licitador relacionant el personal 
que participarà en la prestació objecte del present contracte, indicant la seva trajectòria 
professional: 

 

 Un (1) consultor sènior amb una experiència demostrable de cinc (5) anys,  essent 
requisit indispensable que hagi  liderat projectes de consultoria en el sector cultural.  

 

 Un (1) consultor junior amb una experiència demostrable de tres (3) anys. 

 
G. Altre documentació a presentar pels licitadors: 
D’acord amb que s’indica, si s’escau, en el plec de prescripcions tècniques  

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

 
I. Garantia definitiva 
No es requereix constitució de garantia definitiva. 

 
J. Revisió de preus 
No procedeix. 

 
K. Criteris de valoració de les ofertes: 
Veure annex 4 del plec.  

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

 
M. Mesa de contractacions 
 
Presidenta:    Anna Serrano   
Direcció EF:   Anna Serrano 
Direcció RRPP:   Jordi Tarragó 
Vocals:    Anna Amorós 
    Cristina Esteve 
Assessora Jurídica/Secretària: Anna Mayoral  
 

 


