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Expedient: MANSAP 2017  
 
 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
A. Objecte  
 
SERVEI DE MANTENIMENT, SUPORT I DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA 
SAP R3 DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 
 
Lots: Al tractar-se d’un únic servei funcional no procedeix la divisió en lots. 
 
Codi CPV: 50324100-3 

 
B. Dades econòmiques:  
 
B1. Pressupost de licitació 67.200 euros (IVA exclòs) 
 
El licitador d’acord amb els plecs de la licitació presentarà una oferta econòmica 
Global per les 1.680 hores anuals estimades de servei. 
 
Així mateix es presentarà una oferta de preu/hora que serà la referència en cas de 
requerir-se prestacions addicionals. 
 
B2. Valor estimat del contracte a efectes de determinació del procediment de 
contractació (art. 76 LCSP): 
 

Import màxim de la licitació (IVA exclòs): 
Import màxim Possibles prestacions addicionals  

     67.200 € 
       6.720 € 

Valor estimat del contracte      73.920 € 

 
C. Finançament  
 
Consta en l’expedient un certificat de la Directora Financera de la Fundació 
conforme en el pressupost de la Temporada 2017-2018 s’ha previst finançament 
suficient per a atendre els compromisos econòmics que se deriven de l’adjudicació 
del contracte, fins un import màxim de 73.920€ 

 
D. Termini de presentació d’ofertes i termini d’execució del contracte: 
 
Les ofertes es podran presentar fins el dia 18 de juliol de 2017 a les 10:00h. 
El Termini d’execució material del projecte s’estableix des de la formalització del 
contracte i fins el 31 d’agost de 2018.  

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

 
F. Acreditació de la solvència:  
Veure plecs administratius. 

 
G. Altre documentació a presentar pels licitadors: 
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D’acord amb que s’indica, si s’escau, en els plecs de la licitació.

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

 
I. Garantia  

- Provisional: El licitador o licitadora queda dispensat o dispensada de 
presentar la garantia provisional, d'acord amb el que estableix l'article 103 del 
TRLCSP. 

 
- Definitiva: 5% del import adjudicat (IVA exclòs). 

 
J. Revisió de preus:  
no procedeix 

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

 
L. Termini de garantia:   
1 Any des de la finalització del contracte. 

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

 
N. Mesa de contractacions 

Presidenta:    Anna Serrano   
Vocals:    Albert Sust 
     Cristina Esteve 
Assessora jurídica/Secretaria: Anna Mayoral 

 

 
O. Puntuació mínima de la proposta tècnica: 
 
Les propostes que no acumulin un mínim de 20 punts dels 35 punts de l’oferta 
tècnica quedaran desestimades, i no es procedirà a la obertura de la seva proposta 
econòmica.  

 
P. Lloc d’execució dels Serveis: 
 Instal·lacions de la Fundació del Gran Teatre del Liceu 

 
Q. Perfil del contractant: 
https://contrataciondelestado.es 
http://www.liceubarcelona.cat/ca/licitacions-en-curs 

 
R. Subcontractació: 
No es permet. 
 
S'entén que un beneficiari subcontracta quan concerta amb tercers l'execució total o 
parcial de l'activitat que constitueix l'objecte del contracte. Queda fora d'aquest 
concepte la contractació de les despeses en què hagi d'incórrer el beneficiari per a la 
realització per si mateix de l'activitat 
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