QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A.

Tipus de contracte: Subministrament

B.

Objecte: Subministrament i confecció del vestuari de l’òpera Demon.

Codi CPV: 18000000-9
C.

Dades econòmiques:

c.1. Pressupost de licitació 110.930,00 € (IVA exclòs)
c.2. Valor estimat del contracte a efectes de determinació del procediment de
contractació:
Valor estimat del contracte (IVA exclòs):

D.

110.930,00 €

Divisió per lots:

No. En el benentès que el subministrament i confecció del vestuari no permeten el
seu fraccionament, ja que seria inoperatiu funcionalment i antieconòmic.

E.

Finançament :

S'ha previst el finançament suficient per atendre els compromisos econòmics que es
derivin d'aquest contracte a càrrec del pressupost de la temporada 2017/2018 els
quals es concreten en la quantitat de 110.930,00 € més l'IVA que resulti d'aplicació.
F.

Presentació d’ofertes:

Lloc: Gran Teatre del Liceu, La Rambla 51-59,08002 Barcelona
Les ofertes es podran presentar fins el dilluns 13 de novembre de 2017 a les 09:00h.
G.

SOBRES: 3

Contingut dels sobres:
Sobre número 1: Capacitat i solvència
Sobre número 2: Oferta tècnica i criteris valorables de forma subjectiva
Sobre número 3: Oferta econòmica i criteris valorables de forma objectiva
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El Termini d’execució:
El termini màxim per a l’execució dels treballs abans esmentats és des de la
formalització del contracte fins el dia 11 d’abril de 2018.
H.

Tramitació de l’expedient:
Tramitació ordinària, procediment obert, regulació no harmonitzada
I.

Acreditació de la solvència:
Conforme allò previst a la clàusula 10 del PCP
J.

Altre documentació a presentar pels licitadors:
D’acord amb que s’indica, si s’escau, en el PCP
K.

L.

Admissió de variants: No

M. Garantia provisional: No
N.

Garantia definitiva: 5 %

O.

Revisió de preus: No

P.

Criteris de valoració de les ofertes: Veure annex 4 del Plec de Clàusules Particulars

Q.

Termini de garantia: 1 any a partir de la finalització de l’execució del contracte

R.

Subcontractació: Sí, d’acord amb el que s’indica a la clàusula 30 del PCP

S. Perfil del contractant:

https://contrataciondelestado.es
http://www.liceubarcelona.cat/ca/licitacions-en-curs
T.

Òrgan de contractació: Director General de la Fundació del Gran Teatre del Liceu

Mesa de contractacions
Presidenta:
Vocals:
U.

Assessora Jurídica:
Secretària:

Sra. Anna Serrano
Sr. Xavier Sagrera
Sr. Marc Comas
Sra. Cristina Esteve
Sra. Anna Mayoral
Sra. Anna Mayoral
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