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Expedient: SEGURETAT 2017 
 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
A. Objecte  

 
SERVEIS DE VIGILÀNCIA , SEGURETAT I SERVEIS AUXILIARS DEL GRAN TEATRE DEL LICEU 
DE BARCELONA 
 
Lots: No. 
 
Es tracta d’un contracte de serveis de vigilància, seguretat i serveis auxiliars, per tant, 
la pròpia naturalesa del contracte recomana no procedir a la subdivisió del mateix en 
lots, atès la seva unitat funcional.  
 
Codi CPV: 7971300-5 / 79714000-2 

 
B. Dades econòmiques:  
 
B1. Pressupost de licitació 748.201,40 euros (IVA exclòs) que correspon a dos anys de 
contracte. 
 

 
 
 
B2. Valor estimat del contracte a efectes de determinació del procediment de 
contractació:1.720.863,22 € (IVA exclòs) segons el següent detall: 
 

 
 

 
C. Forma de determinació del pressupost base: 

 
Preus unitaris (cost per hora de servei) 

 
 
 

temporada import net (€) % IVA import IVA (€) Import total (€)

2017/2018 374.100,70 21,00 78.561,15 452.661,85

2018/2019 374.100,70 21,00 78.561,15 452.661,85

total 748.201,40 21,00 157.122,29 905.323,69

temporada
VE prestació 

contracte

VE possibles 

modificacions
suma

2 anys contracte
2017/2018

2018/2019
748.201,40 74.820,14 823.021,54

prorroga 12 mesos 2019/2020 374.100,70 74.820,14 448.920,84
prorroga 12 mesos 2020/2021 374.100,70 74.820,14 448.920,84

TOTAL 1.496.402,80 224.460,42 1.720.863,22
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D. Finançament  
 
Consta en l’expedient un certificat de la Directora Financera de la Fundació conforme 
en el pressupost de la Temporada 2017/2018s’ha consignat la quantitat de  
374.100,70 €(IVA exclòs), i que en el moment de l’aprovació del pressupost de 
2018/2019 es consignarà la quantitat de 374.100,70€ (IVA exclòs).  

 
E. Termini de presentació d’ofertes, termini d’execució ivigència del contracte: 
 
Les ofertes es podran presentar fins el dia 12 de juny de 2017a les 10:00h. 

El Termini d’execució material del projecte s’estableix dins del període comprés entre 
el dia 1 de setembre de 2017 i el dia 31 d’agost de 2019 ambdós inclosos. 

La temporada 2017/2018 compren  el dia 1 de setembre de 2017 i el dia 31 de 
d’agost de 2018. 

La temprada 2018/2019 compren el dia 1 de setembre de 2018 i el dia 31 d’agost de 
2019. 

El contracte tindrà vigènciafins el darrer dia de la seva execució el 31 d’agost de 2019 i 
es podrà prorrogar de forma expressa d’any en any fins a un màxim de dos anys més, 
es a dir fins el 31 d’agost de 2021.

 

F. Tramitació de l’expedient i publicitat 
Tramitació ordinària, procediment  obert, regulació harmonitzada 

 
G. Acreditació de la solvència econòmica, financera, tècnica i professional: 
 
1. Es requereix la següent classificació: 

 
A. Classificació equivalent d’acord amb la versió del Reial Decret 1098/2001, de 

12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes 
de les AdministracionsPúbliques vigent fins el 5 de novembre de 2015: 
 
 

GRUP SUBGRUP Categoria  

L 6 C 

M 2 C 

 
 

B. Classificació equivalent d’acord amb el Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, 
pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 
1098/2001, de 12 d'octubre, vigent a partir de 5 de novembre de 2015: 

 

GRUP SUBGRUP Categoria  

L 6 3 



 3 

M 2 3 

 
2.  A més de l’anterior, caldrà aportar el següent: 
 

A. Habilitació empresarial: acreditar que disposa de l’autorització administra-
tiva com a empresa de seguretat habilitada per a la vigilància i la protecció 
de béns, establiments, espectacles, certàmens o convencions, i que està 
degudament inscrita en el registre corresponent. 
 
 

B. Certificacions ISO o equivalents: 
 
 9001:2008 (Qualitat) 

 
Les certificacions equivalents a ISO hauran d’estar certificades per un 
organisme oficial i recolzades en una normativa reconeguda 
internacionalment. 

 
 

 
H. Altre documentació a presentar pels licitadors: 

 
D’acord amb que s’indica, si s’escau, en el plec de prescripcions tècniques 

 
I. Variants o millores:No  

 
 
J. Lloc d’execució de la prestació: 
 
Gran Teatre del Liceu de Barcelona (Rambla 51-59, Barcelona – CP 08002)  
 

 
K. Subrogació empresarial. 
 
Procedeix:  Sí, segons l’annex 1  del PPT 
Normes sect.: Conveni col·lectiu estatal per a les empreses de seguretat (juliol 

2015-2016), publicat en el BOE núm. 224, de 18-09-2015 
 

 
L. Garantia definitiva: 

 
5% del import adjudicat (IVA exclòs)  
No es requereix la constitució de garantia provisional. 

 
M. Revisió de preus: Si 
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El preu es podrà revisar només a l’ inici de la primera pròrroga, prenent com  a 
referència l’increment salarial establert en el Conveni Col.lectiu vigent que sigui 
d’aplicació a l’adjudicatària.  

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

 
O. Termini de garantia:   
Fins l’últim dia de vigència del contracte 

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

 
Q. Mesa de contractacions 
 
Presidenta:    Anna Serrano   
 
Vocals:    Jordi Tarragó 
    Ferran Torres  
    Anna Amorós 
    Cristina Esteve 
 
Assessora jurídica/Secretaria: Anna Mayoral 

 
R. Subcontractació 
No procedeix 

 
 
 
 


