
 

Expedient: PSALA 2017 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
A. Objecte  
 
SERVEI D’ACOMPANYAMENT I ATENCIÓ A L’ESPECTADOR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU..  
 
L'objecte del contracte es vincula a l’execució del projecte social de la Fundació del Gran 
Teatre el Liceu d’inserció laboral. 
 
En concret, haurà de donar servei a: 
 

- Espectacles programats per la FGTL dins la temporada artística. 
- Espectacles que puguin ser afegits a la programació establerta. 
- Actes externs organitzats per qualsevol departament del Teatre o altres serveis que 

així ho requerissin quan sigui necessari el servei d’acompanyament o acomodació. 
 
 
Codi CPV: 79623000-7 
 
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:  557.100,00 euros (IVA exclòs) 
 
B2. Valor estimat del contracte a efectes de determinació del procediment de contractació: 
 

Exercici
VE Prestació 

contractada (€)

VE possibles 

modificacions (€)
Suma (€)

T. 2017/2018 557.100,00 55.710,00 612.810,00

TOTALS 557.100,00 55.710,00 612.810,00  
 

 
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 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  557.100,00 € (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. 



 

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. 

 
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:  
 
Solvència econòmica i financera: 
 
La solvència econòmica i financera s’acreditarà mitjançant:  
 
-  Declaració responsable relativa a la xifra de negoci global en els últims 3 exercicis, que 

justifiqui un volum de negoci anual mínim equivalent al import del contracte. 
 
-  Comptes anuals de l’entitat corresponents als dos últims exercicis, auditats o signats pels 

administradors, dels que se’n desprengui que l’entitat presenta una situació d’equilibri 
financer.  

 
Solvència tècnica : 
 
-  Relació dels principals serveis de les mateixes característiques que els serveis oferts, 

realitzats durant els 3 últims anys, indicant import, dades i destinació pública o privada, 
acompanyada de les corresponents certificacions emeses per les entitats o empreses 
destinatàries dels serveis, excepte aquells prestats a la Fundació del Gran Teatre del Liceu.  
Haurà d’acreditar un mínim de 3 serveis de naturalesa similar o anàloga a l’objecte 
d’aquest contracte. 

 
-  Relació de mitjans tant tècnics com de personal que s’adscriuran al projecte. 

 
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:    Sira Torrecillas 
    Teresa Serra 
    Anna Amorós 
    Cristina Esteve 
Secretària/Assessora Jurídica: Anna Mayoral 
 

 
 
O. Subrogació de personal 
 
Si, segons clàusula 2.2 i Annex 1 relacionat, del PPT 
 

 


