INFORME DE VALORACIÓ
EXPEDIENT DE CONTRACTACIO: 067-T2021-MKT-SE. SISTEMA DE VENDA DE LOCALITATS I
ABONAMENTS DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
PROCEDIMIENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT (Art. 168.a) 2n LCSP

I.- EMPRESES LICITADORES I OFERTES PRESENTADES:
De conformitat amb l’article 168.a) 2n de la LCSP s’ha tramitat aquesta licitació per mitjà d’un
procediment negociat sense publicitat per raons d’exclusivitat tècnica, essent l’empresa
KOOBINEVENT SL l’única convidada atès que, d’acord amb el certificat d’exclusivitat que consta
a l’expedient i l’informe Tècnic justificatiu, aquesta empresa és la creadora i titular del
software de Koobinevent de gestió i venda de localitzats del Gran Teatre del Liceu i que cap
altra empresa pot comercialitzar o fer desenvolupament i manteniment d’aquest.
del software de gestió i venda d’esdeveniments del Gran Teatre del Liceu,
Dins el termini atorgat a l’empresa en al invitació tramesa el 24 de juliol de 2022, el 30 de juliol
de 2022 KOOVINEVENT SL ha presentat oferta vàlida d’acord amb els requeriments i condicions
establerts als plecs.
En concret l’oferta econòmica presentada és la següent:

-

Oferta econòmica pel servei objecte de contracte consistent en el sistema de
venda de localitats i abonaments per un any i d’acord amb l’abast del contracte
indicat al plec tècnic: 52.800.-€ abans d’IVA

-

Preu unitari per hora de servei abans d’IVA que s’haurà d’aplicar als
desenvolupaments que efectivament es duguin a terme en el marc de la bossa
d’euros prevista a possibles modificacions de contracte si s’arribés a aprovar:
55.-€/abans d’IVA.

II.- CRITERIS DE VALORACIÓ I NEGOCIACIÓ
La valoració i idoneïtat de l’empresa que ha d’executar la prestació es basa en l’informe Tècnic
justificatiu emès pel responsable del Departament de Màrqueting del Teatre en data 15 de juliol
de 2022
Els plecs de condicions particulars establiren els següents criteris de negociació i valoració:

Per part de la unitat tècnica del departament de màrqueting encarregada d’aquest servei s’han
dut a terme verbalment les consultes amb l’empresa en relació amb l’oferta presentada sobre
el preu per una anualitat de servei així com el preu unitari per la bossa d’euros prevista com a
modificacions de contracte en cas que fos aprovada i possibles millores addicionals de
l’experiència de l’usuari respecte les establertes al PPT no essent possible establir termes de
millora motiu pel qual l’oferta presentada esdevé definitiva.

III.- CONCLUSIO
Per tot l’anterior es proposa a l’Òrgan de Contractació l’adjudicació del contracte a l’empresa
KOOBINEVENT SL d’acord amb els imports que es desglossen a continuació:
-

Import fix pel sistema de venda de localitats i abonaments del Gran Teatre del Liceu
per un any de contracte de 52.800.-€ abans d’IVA.
Pel cas que fos aprovada una modificació de contracte per motius de
desenvolupaments no previstos inicialment o altres necessitats del servei del sistema
de venda d’entrades que puguin sorgir: preu unitari euros/hora servei de 55 euros
abans d’IVA.

Barcelona, 8 d’agost de 2022
Signat,

Mireia Martínez
Responsable Dept Màrqueting

