
 

Expedient: IEMP 2017 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
A. Objecte  
 
SERVEI D’IMPRESSIÓ DE DIFERENTS EDICIONS I MATERIAL PUBLICITARI EN SUPORT PAPER 
 
Codi CPV: 79800000-2 
 
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:  142.968,00  euros (IVA exclòs) 
 

 
 

B2. 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 el corresponent en la 
previsió de serveis i el corresponent en les possibles modificacions  durant la vigència del 
contracte.  
 
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 314.529,60 € Més 
IVA  
 

 
 

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 de la temporada 2017-2018 
crèdit adequat i suficient per atendre els compromisos econòmics que es derivin de 
l’adjudicació del contracte fins un import màxim de  142.968,00 € (IVA exclòs). 
 

 
D. Termini de presentació d’ofertes, termini d’execució i vigència del contracte: 
 
Les ofertes es podran presentar fins el dia 12 de juny de 2017 a les 10h. 

EXERCICI
VE PRESTACIÓ 

CONTRACTADA (€)

VE POSSIBLES 

MODIFICACIONS (€)
SUMA  (€)

T. 2017-2018 142.968,00 14.296,80 157.264,80

EXERCICI
VE PRESTACIÓ 

CONTRACTADA (€)

VE POSSIBLES 

MODIFICACIONS (€)
SUMA  (€) IVA

IMPORT

 IVA
IMPORT TOTAL  (€)

PREU LICITACIÓ T. 2017-2018 142.968,00 14.296,80 157.264,80 21% 33.025,61 190.290,41

POSSIBLE PRÒRROGA 12 MESOS T. 2018-2019 142.968,00 14.296,80 157.264,80 21% 33.025,61 190.290,41

PREU ESTIMAT CONTRACTE 285.936,00 28.593,60 314.529,60 21% 66.051,22 380.580,82



 

El Termini d’execució material del projecte s’estableix dins del període compres entre l’ 1 de 
setembre de 2017 i el dia 31 d’agost de 2018  ambdós inclosos.  
 
El contracte tindrà vigència fins el dia 31 d’agost de 2018 i es podrà prorrogar de forma 
expressa per un any més, fins el 31 d’agost de 2019.

 
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 mitjançant la presentació dels següents documents que es relacionen 
en la clàusula 10 b) 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:    Sra. Anna Serrano   
Vocals:    Anna Amorós 
    Javier Amorós 
    Cristina Esteve 
Secretària/Assessora Jurídica: Anna Mayoral 
 

 
0. Subcontractació 
 
Veure Clàusula 30 del Plec de Clàusules Particulars 


