
 

Expedient: VISITES 2018 
 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
A. Objecte  
 
SERVEI DE VISITES AL GRAN TEATRE DEL LICEU 
 

LOTS:  No, la pròpia naturalesa del contracte recomana no procedir a la subdivisió en lots a 
efectes d’evitar fragmentacions del servei. 
 

 

B. Dades econòmiques:  
 
B1. Pressupost de licitació 133.465,00 euros (IVA exclòs) 
 

TEMPORADA SERVEI GUIES SERVEI VIDEOGUIES TOTAL IMPORT NET (€)

2018/2019 121.420,00 12.045,00 133.465,00  
 

B2. Valor estimat del contracte a efectes de determinació del procediment de contractació: 
 

SERVEI GUIES SERVEI VIDEOGUIES
VE PRESTACIÓ 

CONTRACTE

VE POSSIBLES 

MODIFICACIONS
SUMA

VALOR MÀXIM DE LA CONTRACTACIÓ (T. 2018/19) 121.420,00 12.045,00 133.465,00 13.346,50 146.811,50

POSSIBLE PRÒRROGA 12 MESOS (T. 2019/20) 121.420,00 12.045,00 133.465,00 13.346,50 146.811,50

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 242.840,00 24.090,00 266.930,00 26.693,00 293.623,00  
 

 
C. Finançament 
 
Consta en l’expedient un certificat de la Directora Financera de la Fundació conforme en el pressupost de la Temporada 
2018-19 s’ha previst finançament suficient per atendre els compromisos econòmics que es deriven de l’adjudicació del 
contracte, fins un import màxim de 133.465,00 €. (IVA exclòs). 

 
D. Termini de presentació d’ofertes, termini d’execució y vigència del contracte: 
 
Les ofertes es podran presentar fins el dia 16 d’abril de 2018 a les 09:00h. 
El Termini d’execució material del projecte s’estableix dins del període compres entre el dia 1 de setembre de 2018 i el 31 
d’agost de 2019 ambdós inclosos. 
El contracte tindrà vigència fins el 31 d’agost de 2019 i es podrà prorrogar per decisió de la Fundació amb anterioritat a la 
finalització de la vigència inicial del contracte fins un  màxim de dotze mesos més, es a dir fins el 31 d’agost de 2020.  

 
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 el la licitació s’acreditarà d’acord 
amb el descrit a la clàusula 10 1. b) del PCP  

 
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. Revisió de preus:  
 
No procedeix 

 
J. Garantia definitiva: 
 
5% de l’import adjudicat (IVA exclòs). 
No es requereix la constitució de garantia provisional 

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

 
L. Termini de garantia: Transcorreguts 15 dies del darrer 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:    Anna Serrano   
Departament tècnic:  Aleix Pratdepadua 
Vocals:    Javier Amorós 
    Cristina Esteve 
Secretaria / Assessora Jurídica: Anna Mayoral 
 
  

 
 
 

 


