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Expedient: TRANSPORTS 2017/18 
 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 

 
A. Objecte  
SERVEI DE TRANSPORT PER CARRETERA DE PRODUCCIONS DE LA FUNDACIÓ DEL GRAN 
TEATRE DEL LICEU DURANT EL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 1/09/2017 I EL 
31/08/2018. 
 
Lots: No procedeix la divisió en lots al tractar-se d’un servei d’unitat funcional. 
 
Codi CPV: 60100000-9 

 
B. Dades econòmiques:  
 
B1. Pressupost de licitació 118.500,00 € (IVA exclòs) 
 
B2. Valor estimat del contracte a efectes de determinació del procediment de 
contractació: 130.350,00 € (IVA exclòs) 
 

 
 

 
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 118.500 € (IVA exclòs)  

 
D. Termini de presentació d’ofertes, termini d’execució y vigència del contracte: 
 
Les ofertes es podran presentar fins el dia 26 de juny de 2017 a les 09:00h. 

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 2018 ambdós inclosos. 

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

 
F. Acreditació de la solvència:  
Veure plecs administratius. 
 

EXERCICI
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valor estimat del contracte 118.500,00 11.850,00 130.350,00
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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. Garanties 

- 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 administratiu.  

 
L. Termini de garantia:   
A la finalització del darrer servei prestat. 

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

 
N. Mesa de contractacions 
Presidenta:    Anna Serrano   
Vocals:    Xavier Sagrera 
    Marc Comas 
    Cristina Esteve 
Assessora jurídica/Secretaria: Anna Mayoral 

 
O. Lloc d’execució dels Serveis: 
 Àmbit internacional. Veure Plecs Tècnics. 

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

 
Q. Subcontractació: 
Màxim 20% prèvia autorització de l’òrgan de Contractació. 
 
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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