El Sr. Valentí Oviedo Cornejo, com a Òrgan de Contractació de la Fundació del Gran Teatre del
Liceu, en relació a l’expedient de contractació CONTRACTE RELATIU CONCESSIÓ DE SERVEI DE
RESTAURACIÓ I CÀTERING DEL GRAN TEATRE DEL LICEU










Vist que es va convocar procediment obert mitjançant anunci al perfil del contractant en
data en data 25 de maig de 2022
Vista l’acta de constitució de la Mesa de Contractació i d’obertura de la documentació
general de data 22 de juny de 2022, a través de la qual es deixa constància de les
proposicions presentades i admeses.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació d’obertura de les proposicions avaluables mitjançant
judici de valor de data 22 de juny de 2022.
Vista l’acta d’obertura de les propostes valorables a través de l’aplicació de fórmules o
criteris automàtics, de data 29 de juny de 2022 en la que es fa constar les ofertes
econòmiques i qualitatives presentades.
Vista la valoració de les ofertes presentades i admeses, on es fa constar la valoració de les
final propostes tècniques i econòmiques d’acord amb els criteris establerts al Plec de
Clàusules Administratives Particulars i que s’adjunta al present.
Vista l’Acta de la Mesa de Contractació de proposta de classificació de les ofertes i
d’adjudicació del procediment de contractació de data 29 de juny de 2022

ACORDA

Primer: CLASSIFICAR per ordre decreixent les ofertes presentades pels licitadors admesos de
conformitat amb els criteris de valoració de les ofertes establerts a l’annex 7 del Plec de Clàusules
Particulars:
SERUNION SA
Segon .- ESTABLIR que en el Contracte relatiu a CONTRACTE RELATIU CONCESSIÓ DE SERVEI DE
RESTAURACIÓ I CÀTERING DEL GRAN TEATRE DEL LICEU la societat SERUNION SA amb CIF
A59376574 i domicili a Leganés, Carrer Esteban Terradas 8, CP 28914 (Madrid), ha estat la que ha
presentat l'oferta amb una millor relació qualitat-preu, per un termini d’un any i un cànon fix anual
de 125.000 euros abans d’IVA, un cànon variable sobre vendes a partir de 500.000.-€ abans d’IVA
amb el següents percentatges mínims:
-

de 500.001 a 650.000: 10%
De 650.001 a 750.000: 15%
A partir de 750.001: 20% ,
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un descompte del 15% sobre el PVP de menús d’entreactes i sopars per abonats i membres del
Programa de Patrocini i Mecenatges i un 10% sobre pvp de tots els serveis per tots els
esdeveniments organitzats i encarregats per la Fundació que siguin pel mateix teatre.
Tercer.- REQUERIR a l'empresa SERUNION SA per tal que en un termini de DEU (10) dies hàbils a
comptar des de l'endemà de la recepció del corresponent requeriment, presenti la documentació
relacionada en l'article 150 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per a la
formalització del contracte exigida en el Plec de Clàusules regulador de la licitació i constitueixi la
garantia definitiva en el seu cas.
Quart.- ADVERTIR a l'empresa SERUNION SA que de no complimentar adequadament el
requeriment indicat en l'apartat anterior en el termini assenyalat, s'entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta, procedint en aquell supòsit a exigir-li l'import del 3 per cent del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i a requerir la mateixa documentació al
licitador següent, per l'ordre en el que hagin quedat classificades les ofertes.
Cinquè - DISPOSAR que la proposta amb una millor relació qualitat-preu esdevindrà definitiva amb
la recepció de la documentació dins del termini dels deu dies especificats anteriorment sempre i
quan s'hagi constituït la garantia definitiva i s'hagi aportat la documentació requerida en el Plec de
condicions particulars.
Sisè - En el cas que la proposta d'oferta econòmicament més avantatjosa esdevingui definitiva,
ADJUDICAR dins del termini dels CINC (5) dies hàbils següents el contracte relatiu al CONTRACTE
RELATIU CONCESSIÓ DE SERVEI DE RESTAURACIÓ I CÀTERING DEL GRAN TEATRE DEL LICEU a la
societat SERUNION SA amb CIF A59376574 i domicili a Leganés, Carrer Esteban Terradas 8, CP
28914 (Madrid), ha estat la que ha presentat l'oferta amb una millor relació qualitat-preu, per un
termini d’un any i un cànon fix anual de 125.000 euros abans d’IVA, un cànon variable sobre vendes
a partir de 500.000.-€ abans d’IVA amb el següents percentatges mínims:
- de 500.001 a 650.000: 10%
- De 650.001 a 750.000: 15%
- A partir de 750.001: 20% ,
un descompte del 15% sobre el PVP de menús d’entreactes i sopars per abonats i membres del
Programa de Patrocini i Mecenatges i un 10% sobre pvp de tots els serveis per tots els
esdeveniments organitzats i encarregats per la Fundació que siguin pel mateix teatre.
Setè.- NOTIFICAR l’adjudicació a tots els candidats i licitadors.
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Vuitè - ORDENAR la PUBLICACIÓ de l’adjudicació al Perfil de Contractant de la Plataforma de
Contractació de la Generalitat de Catalunya.
Novè.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària perquè formalitzi el contracte.

Barcelona,

Sr. Valentí Oviedo Cornejo
Director General
Fundació del Gran Teatre del Liceu
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