Expedient: EDEMON 2017/18
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A.

Objecte

CONSTRUCCIÓ DE L’ESCENOGRAFIA DE LA PRODUCCIÓ DEMON PREVISTA PER LA
TEMPORADA 2017/18.
Codi CPV: 45000000
LOTS: No, la pròpia naturalesa del contracte recomana no procedir a la subdivisió del mateix
en lots, atès la seva unitat funcional.

B.

Dades econòmiques:

B1. Pressupost de licitació: 237.000,00 euros (IVA exclòs)
B2. Valor estimat del contracte a efectes de determinació del procediment de contractació:
Import màxim de la contractació (IVA exclòs):
Valor estimat del contracte

C.

237.000,00 €
237.000,00 €

Finançament

Consta a l'expedient una certificació de la directora del departament financer segons la qual
s'ha previst el finançament suficient per atendre els compromisos econòmics que es derivin
d'aquest contracte a càrrec del pressupost de la temporada 2017-2018 els quals es
concreten en la quantitat de 237.000,00 € més l'IVA que resulti d'aplicació.
D.

Termini de presentació d’ofertes i vigència del contracte:

Les ofertes es podran presentar fins el dia 18 d’octubre de 2017 a les 10h.
El termini de vigència del contracte s’estableix des de la seva signatura fins el dia 24 de maig
de 2017, 30 dies després de l’estrena de l’opera DEMON. El termini màxim d’entrega de la
escenografia serà el dia 9 de març de 2018, data en que els elements de l’escenografia
hauran d’estar acabats i lliurats a les instal·lacions del licitador, essent condició essencial
contracte,
E.

Tramitació de l’expedient:

Tramitació ordinària, procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada

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 segons s’estableix en la clàusula 10 del Plec de clàusules particulars.
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

5% de l’import adjudicat (IVA exclòs).
No 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.
L.

Termini de garantia:

Fins l’últim dia de la vigència del contracte
M. Òrgan de contractació

Director General de la Fundació del Gran Teatre del Liceu
N.

Mesa de contractacions

Presidenta:
Vocals:

Sra. Anna Serrano
Xavier Sagrera
Marc Comas
Cristina Esteve
Secretària/Assessora Jurídica: Anna Mayoral
O.

Subcontractació:

Si, segons s’especifica en la clàusula 30 del PCP

