ANUNCI DE LICITACIÓ
SERVEIS D’UNA AGÈNCIA DE MITJANS PEL DISSENY DE L’ESTRATÈGIA I PLA DE MITJANS DE LA
FUNDACIÓ DEL GRAN TEATRE DE LICEU, NEGOCIACIÓ, CONTRACTACIÓ D’ESPAIS PUBLICITARIS I
ANÀLISI I SEGUIMENT DE LES CAMPANYES PUBLICITÀRIES DE LA FUNDACIÓ
 Número d’expedient: T2021-MKT-048-SE
 Entitat adjudicadora: Organisme: Fundació del Gran Teatre del Liceu de Barcelona
 Dependència que tramita l’expedient: Assessoria jurídica, Direcció Econòmic i Financera i
Direcció de Comunicació, Departament de Marqueting.
 Objecte del contracte: Servei d’una agència de mitjans pel disseny de l’estratègia i pla de
mitjans de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, negociació, contractació d’espais
publicitaris i anàlisi i seguiment de campanyes publicitàries de la Fundació.
 CODI CPV: 79340000-9, 79341000-6, 79341200-8, 79341400-0
 Lloc d’execució: Barcelona
 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
Tramitació: ordinari
Procediment: obert
Regulació: Contractació harmonitzada.


Valor estimat del contracte: 3.589.315,80.-€ abans d’IVA



Pressupost de licitació: Pressupost base de licitació: 771.193,16.-€ abans d’IVA,
(933.143.72.-€ IVA inclòs -€ IVA INCLÒS)
Formen part del pressupost de licitació: els percentatges de comissió màxims que consten
a l’Annex 3A dels plecs, el preu unitari màxim de 10.-€ abans d’IVA pel servei d’agència per
contractació de mitjans inclosos en conveni d’intercanvi i els preus unitaris màxims per
publicitat que s’indiquen en el quadre de característiques.



Acreditació solvència tècnica, professional, econòmica i financera.

Solvència econòmica i financera:
Volum anual de negocis que referit al millor exercici dins dels tres (3) darrers disponibles conclosos,
en funció de la data de creació o d’inici de les activitats en la mesura que es disposi les referències
d’aquest volum de negocis. El licitadors hauran d’acreditar que en l’any de major execució dels
darrers tres (3) anys s’ha assolit un valor anual de negocis de com a mínim 1.345.993,42.-€.
Aquest requisit s’acreditarà per mitjà dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en el registre, i en cas contrari pels dipositats al registre
oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica: Els licitadors hauran de presentar una relació dels principals serveis d’objecte
anàleg als que són objecte del present contracte executats durant els últims tres (3) anys acreditar
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que l’import anual acumulat dels mateixos durant l’any de major execució del període indicat sigui
igual o superior a 628.130,26.-€.
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.
Els certificats de bona execució constaran les següents dades: Import dels treballs, Objecte
contractual amb indicació de la descripció de l’element, Nom del client, Any d’execució
G.2 CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL: 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:



Grup

Subgrup

T

1

Categoria
4

Descripció
Serveis de publicitat

Criteris de selecció i valoració de les ofertes:
 Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de fórmules automàtiques: 70%
 Ponderació dels criteris quina avaluació depèn de judici de valor 30%

 Obtenció de la documentació i informació:
La documentació restarà a disposició dels licitadors a la web
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/FGTL
i prèvia petició per correu electrònic s’obtindrà la documentació confidencial:
IMPORTANT: SOL·LICITUD DE BRIEFING I DADES CONFIDENCIALS
Atès el caràcter confidencial de part de la documentació per confeccionar l’oferta serà necessari que
els interessats enviïn petició a través del correu electrònic contractació@liceubarcelona.cat per tal
que se’ls lliuri la documentació prèvia signatura de compromís de confidencialitat del contingut de
la mateixa. En el correu hauran d’indicar Asumpte: PETICIÓ DE DOCUMENTACIÓ CONFIDENCIAL EXP.
T2021-MKT-048-SE


Presentació d’ofertes: Data límit de presentació de propostes
4 de juny de 2021 a les 10:00 hores
Forma: Presentació d’ofertes mitjançant eina de SOBRE DIGITAL

OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2, (propostes avaluables mitjançant l’aplicació de criteris que depenen
d’un judici de valor). Es durà a terme en sessió privada a través de l’eina del Sobre Digital una vegada
revisada i esmenada, en el cas que correspongui, la documentació del sobre núm.1
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OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 3, (propostes avaluables mitjançant l’aplicació de criteris
quantificables mitjançant fórmules automàtiques) Data, lloc i hora : Es comunicarà oportunament a
través del perfil de contractant.







Documentació que cal presentar: La que indiqui a l’annex 4 del Plec de Clàusules Particulars
Admissió de variants: No
Termini del contracte: 1 any
Garantia provisional: No aplica
Garantia definitiva: si, 5% de l’import d’adjudicació segons estableix el quadre de
característiques.
Data d’enviament de l’anunci al DOUE: 5 de maig de 2021

Barcelona, 5 de maig de 2021
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