ANUNCI DE LICITACIÓ
CONTRACTE RELATIU AL SERVEI INTEGRAL DE NETEJA DELS ESPAIS I DEPENDÈNCIES DEL GRAN TEATRE
DEL LICEU
Número d’expedient: 043-T2122-RHSG-SE
• Entitat adjudicadora: Organisme: Fundació del Gran Teatre del Liceu de Barcelona
• Dependència que tramita l’expedient: Direcció de Recursos Humans i Serveis Generals
• Objecte del contracte: contracte relatiu al SERVEI INTEGRAL DE NETEJA DELS ESPAIS I DEPENDPENCIES
DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
• CODI CPV: 90911200 (neteja d’edificis)
• Lloc d’execució: Gran Teatre del Liceu, La Rambla 51-59 08002 Barcelona. Nau del Bruc, Polígon
Industrial del Bruc, Carretera N-II, 08294 El Bruc.
• Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert
Regulació: Contractació harmonitzada.
• Valor estimat del contracte: 3.018.322,12.-€ IVA EXCLÒS
• Pressupost base de licitació 1.249.339,09.-€ abans d’iva ( iva inclòs 1.511.700,29.-€)
• Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica i professional i classificació empresarial:
Solvència econòmic financera: Declaració sobre el volum global 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
1.131.870,79.-€.
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 o professional: Els licitadors hauran de presentar relació dels principals
subministraments i treballs d’execució d’elements escenogràfics d’igual o similar naturalesa als que són
objecte del contracte. Els licitadors hauran d’acreditar haver executat en l’any de major execució dels
darreres tres un import mínim (abans d’IVA) de 528.206,37.-€ en subministraments de naturalesa anàloga
al citat anteriorment.
Els treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució 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’objecte del contracte, import abans
d’IVA, nom del client i any d’execució. A manca de certificacions, el licitador podrà aportar aquella
documentació que acrediti el compliment i que sigui admesa per la Fundació del Gran Teatre del Liceu.
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 Categoria Descripció

Serveis
U

1

4

Serveis de neteja d’edificis

L’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica del licitador es portarà a terme per mitjà de
l’aportació del certificat de classificació definitiva o còpia d’aquest, expedit pel Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

• Criteris de selecció i valoració de les ofertes:
- Criteris quina valoració depèn de fórmules automàtiques, fins a 70 punts:
Preu: fins a 55 punts
Altres criteris automàtics: fins a 15 punts
- Criteris quina avaluació depèn d’un judici de valor: fins a 30 punts.
Total puntuació: fins a 100 punts
• Subrogació de personal: Sí. El present contracte comporta la subrogació del personal que actualment
està prestant el Servei de neteja als espais i dependències del Gran Teatre del Liceu.
• Obtenció de la documentació i informació:
La documentació restarà a disposició dels licitadors a la web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/FGTL
• Presentació d’ofertes: Data límit de presentació de propostes:
23 de MAIG de 2022, a les 10:00,00 hores
• Documentació que cal presentar: La indicada al Plec de Clàusules Particulars.
• Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Sí.
• Admissió de variants: No
• Obertura del sobre 2 (criteris sotmesos a judici de valor).Es durà a terme en sessió privada una vegada
revisada i esmenada, en el cas que correspongui, la documentació del sobre núm.1
• Obertura del sobre núm. 3, (propostes avaluables mitjançant l’aplicació de criteris quantificables
mitjançant fórmules automàtiques) . Es podrà dura terme en acte no públic al preveure, aquesta licitació,
mitjans electrònics d’acord amb el que disposa l’article 157.4 LCSP.

• Durada del contracte: 2 anys, des de l’1 de setembre de 2022 fins el 31 d’agost de 2024 o, en cas de no
ser possible a partir de la data que s’indiqui en el contracte.
• Garantia provisional: No
• Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació
Data d’enviament anuncia al DOUE: 20 d’abril de 2022

Barcelona, 22 d’abril de 2022

