ANUNCI DE LICITACIÓ
CONTRACTE MIXT PER LA REALITZACIÓ D’UNA INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÒPTICA I
SUBMINISTRAMENT DELS ELEMENTS PER LA CONVERSIÓ I TRANSPORT DE SENYAL DE VIDEO
AL GRAN TEATRE DE LICEU
LOT 1: OBRES D’INSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA DE FIBRA ÒPTICA
LOT 2: TREBALLS DE CABLEJAT DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA I INSTAL·LACIÓ DE PRESES DE
CORRENT
LOT 3: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS PER LA CONVERSIÓ DE SENYAL DE
VIDEO PER FIBRA ÒPTICA
Número d’expedient: T2021-CONS-001-OB
• Entitat adjudicadora: Organisme: Consorci del Gran Teatre del Liceu de Barcelona
• Dependència que tramita l’expedient: Direcció de Recursos Humans i Serveis Generals.
• Objecte del contracte: CONTRACTE MIXT PER LA REALITZACIÓ D’UNA INFRAESTRUCTURA DE
FIBRA ÒPTICA I SUBMINISTRAMENT DELS ELEMENTS PER LA CONVERSIÓ I TRANSPORT DE
SENYAL DE VIDEO AL GRAN TEATRE DE LICEU
• CODI CPV:
45300000-0 Trabajos de instalación en edificios (Lot 1)
32523000-5 Instalaciones de telecomunicaciones (Lot 1)
32561000-3 Conexiones de fibra óptica (Lot 1)
45315600-4 Instalaciones de baja tensión (Lot 2)
32421000-0
Cableado de red (Lot 2)
51314000-6
Servicios de instalación de equipo de vídeo (Lot 3)
• Lloc d’execució: Barcelona. La Rambla 51-59, 08002
• Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
Tramitació: ORDINARIA
Procediment: obert simplificat
Regulació: Contractació no harmonitzada.
• Valor estimat del contracte: (iva exclòs)
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
POSSIBLES MODIFICACIONS (10%)
TOTAL VALOR ESTIMAT



LOT 1
57.827,49
5.782,75
63.610,24

LOT 2
39.700,00
3.970,00
43.670,00

LOT 3
29.850,00
2.985,00
32.835,00

TOTAL
127.377,49
12.737,75
140.115,24

Pressupost base de licitació:

• Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica i professional i classificació
empresarial:

LOT 1: OBRES D’INSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA DE FIBRA ÒPTICA
Solvència econòmica i financera: Declaració sobre el volum global de negocis: el licitador haurà
d’acreditar que l’any de major execució dels darrers tres (3) anys, ha assolit un valor anual de
negocis de com a mínim 95.415.-€
Per acreditar-ho el licitador presentarà els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil corresponent, si l’empresari hi està inscrit i, en cas contrari, per les dipositades al
registre oficial al que hagi d’estar inscrit. En el cas dels empresaris individuals, s’acreditarà a
través dels llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats al Registre Mercantil. Les empreses
individuals no inscrites al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis
mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas
de què la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a un any
haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent.
Solvència tècnica i professional: Relació d’obres executades d’igual o similar naturalesa als que
son objecte del present contracte entenent-se com a tals aquelles que es corresponguin al
mateix grup o subgrup de classificació indicat per aquest lot, o del grup o subgrup més rellevant
dels indicats. Els licitadors han d’acreditar haver executat en l’any de major execució dels
darrers cinc (5) un import mínim (abans d’IVA) de 45.000.-€
Els treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat sector públic o quan el destinatari sigui
un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat,
mitjançant una declaració responsable de l’empresari en que es faci constar: objecte del
contracte, import abans d’IVA, client i any d’execució.
LOT 2: TREBALLS DE CABLEJAT DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA I INSTAL·LACIÓ DE PRESES DE
CORRENT
a)Solvència econòmica i financera: Declaració sobre el volum global de negocis: el licitador
haurà d’acreditar que l’any de major execució dels darrers tres (3) anys, ha assolit un valor
anual de negocis de com a mínim 65.505.-€
Per acreditar-ho el licitador presentarà els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil corresponent, si l’empresari hi està inscrit i, en cas contrari, per les dipositades al
registre oficial al que hagi d’estar inscrit. En el cas dels empresaris individuals, s’acreditarà a
través dels llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats al Registre Mercantil. Les empreses
individuals no inscrites al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis
mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas
de què la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a un any
haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent.
Solvència tècnica i professional: Relació d’obres executades d’igual o similar naturalesa als que
son objecte del present contracte entenent-se com a tals aquelles que es corresponguin al
mateix grup o subgrup de classificació indicat per aquest lot, o del grup o subgrup més rellevant
dels indicats. Els licitadors han d’acreditar haver executat en l’any de major execució dels
darrers cinc (5) un import mínim (abans d’IVA) de 30.569-€

Els treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat sector públic o quan el destinatari sigui
un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat,
mitjançant una declaració responsable de l’empresari en que es faci constar: objecte del
contracte, import abans d’IVA, client i any d’execució.
LOT 3: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS PER LA CONVERSIÓ DE SENYAL DE
VIDEO PER FIBRA ÒPTICA
a)Solvència econòmica i financera: Declaració sobre el volum global de negocis: el licitador
haurà d’acreditar que l’any de major execució dels darrers tres (3) anys, ha assolit un valor
anual de negocis de com a mínim 49.252,5.-€
Per acreditar-ho el licitador presentarà els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil corresponent, si l’empresari hi està inscrit i, en cas contrari, per les dipositades al
registre oficial al que hagi d’estar inscrit. En el cas dels empresaris individuals, s’acreditarà a
través dels llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats al Registre Mercantil. Les empreses
individuals no inscrites al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis
mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de
què la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a un any
haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent.
Solvència tècnica o professional: Una relació dels principals subministraments i serveis realitzats
d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del present contracte en el curs
dels darrers tres anys. L’import anual acumulat en l’any de major execució dels darrers tres anys
ha de ser igual o superior a 22.984,5.-€.
Els treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat sector públic o quan el destinatari sigui
un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest en que es faci constar l’Import
dels treballs abans d’IVA, l’objecte contractual, el destinatari i l’any d’execució.
En el cas del LOT 1 I 2 els licitadors podran acreditar la seva solvència econòmica o financera
i tècnica o professional, com a mitjà alternatiu als indicats en l’apartat anterior mitjançant la
seva classificació en el/s grup/s, subgrup/s i categoria/es següents:

• Criteris de selecció i valoració de les ofertes:
LOT 1: Criteris objectius, valorables automàticament: fins a 100 punts
o
o

Preu: 70%
Altres criteris automàtics: 30 %

Total puntuació: fins a 100 punts
LOT 2:
-

Criteris objectius, valorables automàticament: fins a 100 punts
o Preu: 100%
Total puntuació: fins a 100 punts

LOT 3:
-

Criteris objectius, valorables automàticament: fins a 100 punts
o Preu: 70%
o Altres criteris automàtics: 30 %
Total puntuació: fins a 100 punts

• Adscripció de mitjans personals: si, pels lots 1 i 2 segons l’establert als plecs.
• Obtenció de la documentació i informació:
La documentació restarà a disposició dels licitadors a la web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CGTL
• Presentació d’ofertes: Data límit de presentació de propostes:
28 d’abril de 2021 , a les 10:00,00 hores
• Documentació que cal presentar: La indicada al Plec de Clàusules Particulars.
• Forma de presentació: Mitjançant l’eina de presentació telemàtica d’ofertes
• Admissió de variants: No
OBERTURA DE PROPOSTES: L’obertura del sobre únic de cada lot es farà en sessió no pública a
través dels mitjans digitals previstos en el Sobre Digital
• Termini del contracte: 4 mesos (cada lot), sense possibilitat de pròrroga.
• Garantia provisional: No aplica
• Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació
 Visita instal·lacions:

Barcelona, 7 d’abril de 2021

