
 
Expedient: OMIRALLS 2017 

 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
A. Objecte  
 
Neteja i manteniment de la pintura del saló dels miralls, del vestíbul i de l’espai de l’escalinata 
imperial del Gran Teatre del Liceu. 
 
Lots: No 
 
Es tracta d’un contracte que per la seva pròpia naturalesa recomana no procedir a la subdivisió en 
lots del mateix, atès la seva unitat funcional. 
 
Codi CPV: 45454100-5 

 
B. Dades econòmiques:  
 
B1. Pressupost de licitació:  111.553,98 euros (IVA exclòs) 
 
B2. Valor estimat del contracte a efectes de determinació del procediment de contractació és de € 
(IVA exclòs) . 

VE prestació 

contracte

VE possibles 

modificacions
suma

VALOR ESTIMAT 111.553,98 11.155,40 122.709,38
 

 

 
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 111.553,98 € (IVA exclòs). 

 
D. Termini de presentació d’ofertes, termini de lliurament i vigència del contracte: 
Les ofertes es podran presentar fins el dia 14 de juny de 2017 a les 10.00 h. 
El Termini d’execució s’estableix obligatòriament entre el 18 de Juliol i el 31 d’Agost  de 2017, essent  
condició essencial del contracte el compliment absolutament escrupolós de les esmentades dates. 
 

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

 
 
F. Acreditació de la solvència:  
D’acord amb el que s’indica al 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 
Si, 12% de l’import d’adjudicació. 
Termini de 2 anys des de la finalització de les obres.  

 
J. Revisió de preus 
No procedeix. 

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

 
L. Òrgan de contractació 
Director General del CONSORCI DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 

 
M. Mesa de Contractació 
 
Presidenta:   Anna Serrano 
Vocals:    Jordi Tarragó 
    Isaac Martín 
    Anna Amorós 
    Cristina Esteve 
Assessora Jurídica/Secretaria:  Anna Mayoral 
 

 
N. Subcontractació 
Màxim 25 %. 

 


