RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
CONTRACTE RELATIU AL SERVEI 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

I.- Vist l’expedient instruït per la contractació del servei 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.
II.- Vistos els informes tècnics i jurídic que conformen l’expedient de contractació relatius a la
justificació i idoneïtat del contracte; justificació del pressupost base de licitació i valor estimat
del contracte; existència de crèdit; justificació dels criteris de selecció, adjudicació i condicions
especials d’execució; insuficiència de mitjans i no divisió en lots.
III.- Vist que s’han dut a terme tots els tràmits previs previstos per la normativa d’aplicació per
tal d’entendre completat l’expedient de contractació.
L’òrgan de contractació RESOL:
Primer.- Fixar en el Plec de clàusules particulars els criteris de solvència econòmica i financera i
tècnica i professional, així com els seus mitjans d’acreditació, d’acord amb les condicions que es
detallen a continuació:
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 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
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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

Segon.- Aprovar l’expedient de contractació del servei 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 per un
valor estimat del contracte de 3.589.315,80.-€ (IVA no inclòs), així com els plecs de clàusules
particulars que incorporin les condicions de solvència fixades a l’acord primer, i el plec
prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.
Tercer.- Aprovar els criteris d’adjudicació de les ofertes de la licitació per a l’adjudicació del
contracte de referència, tal i com segueix:
 Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de fórmules automàtiques:
70%
 Ponderació dels criteris sotmesos a judici de valor: 30%
Quart.- Aprovar la composició de la Mesa de Contractació que es preveu al Plec de Clàusules
Particulars que regeix el contracte de referència.
Cinquè.- Disposar l’obertura del procediment de contractació obert amb varis criteris
d’adjudicació i amb tramitació urgent per un termini d’execució d’un any i un pressupost de
licitació de 771.193,16.- €.-€ abans d’IVA.
Sisè.- Ordenar la publicació de la present licitació al perfil de contractant, al Diari de la Unió
Europea i que la licitació sigui anunciada en la forma i pels mitjans que legalment procedeixin.
Barcelona,

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

