CONTRACTE MIXT PER LA REALITZACIÓ D’UNA INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÒPTICA
I SUBMINISTRAMENT DELS ELEMENTS PER LA CONVERSIÓ I TRANSPORT DE SENYAL
DE VIDEO AL GRAN TEATRE DE LICEU
LOT 1: OBRES D’INSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA DE FIBRA ÒPTICA
LOT 2: TREBALLS DE CABLEJAT DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA I INSTAL·LACIÓ DE
PRESES DE CORRENT
LOT 3: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS PER LA CONVERSIÓ DE
SENYAL DE VIDEO PER FIBRA ÒPTICA
RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
I.- Vist l’expedient instruït per a la contractació per la realització d’una
INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÒPTICA I SUBMINISTRAMENT DELS ELEMENTS PER LA
CONVERSIÓ I TRANSPORT DE SENYAL DE VIDEO AL GRAN TEATRE DE LICEU
II.- Vistos els informes tècnics i jurídics 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.
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 i classificació empresarial, així com els seus mitjans d’acreditació, d’acord
amb les condicions que es detallen a continuació:
LOT 1: OBRES D’INSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA DE FIBRA ÒPTICA
a)
Solvència econòmica i financera: Declaració sobre el volum global de negocis: el licitador
haurà d’acreditar que l’any de major execució dels darrers tres (3) anys, ha assolit un valor anual
de negocis de com a mínim 95.415.-€
Per acreditar-ho el licitador presentarà els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil corresponent, si l’empresari hi està inscrit i, en cas contrari, per les dipositades al
registre oficial al que hagi d’estar inscrit. En el cas dels empresaris individuals, s’acreditarà a
través dels llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats al Registre Mercantil. Les empreses
individuals no inscrites al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis
mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de
què la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a un any
haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent.
Solvència tècnica i professional: Relació d’obres executades d’igual o similar naturalesa als que
son objecte del present contracte entenent-se com a tals aquelles que es corresponguin al
mateix grup o subgrup de classificació indicat per aquest lot, o del grup o subgrup més rellevant
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dels indicats. Els licitadors han d’acreditar haver executat en l’any de major execució dels darrers
cinc (5) un import mínim (abans d’IVA) de 45.000.-€
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 o, mancant aquest certificat,
mitjançant una declaració responsable de l’empresari en que es faci constar: objecte del
contracte, import abans d’IVA, client i any d’execució.
LOT 2: TREBALLS DE CABLEJAT DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA I INSTAL·LACIÓ DE PRESES DE
CORRENT
a)Solvència econòmica i financera: Declaració sobre el volum global de negocis: el licitador haurà
d’acreditar que l’any de major execució dels darrers tres (3) anys, ha assolit un valor anual de
negocis de com a mínim 65.505.-€
Per acreditar-ho el licitador presentarà els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil corresponent, si l’empresari hi està inscrit i, en cas contrari, per les dipositades al
registre oficial al que hagi d’estar inscrit. En el cas dels empresaris individuals, s’acreditarà a
través dels llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats al Registre Mercantil. Les empreses
individuals no inscrites al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis
mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas
de què la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a un any
haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent.
Solvència tècnica i professional: Relació d’obres executades d’igual o similar naturalesa als que
son objecte del present contracte entenent-se com a tals aquelles que es corresponguin al
mateix grup o subgrup de classificació indicat per aquest lot, o del grup o subgrup més ellevant
dels indicats. Els licitadors han d’acreditar haver executat en l’any de major execució dels
darrers cinc (5) un import mínim (abans d’IVA) de 30.569-€
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 o, mancant aquest certificat,
mitjançant una declaració responsable de l’empresari en que es faci constar: objecte del
contracte, import abans d’IVA, client i any d’execució.
LOT 3: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’ELEMENTS PER LA CONVERSIÓ DE SENYAL DE
VIDEO PER FIBRA ÒPTICA
a)Solvència econòmica i financera: Declaració sobre el volum global de negocis: el licitador haurà
d’acreditar que l’any de major execució dels darrers tres (3) anys, ha assolit un valor anual de
negocis de com a mínim 49.252,5.-€
Per acreditar-ho el licitador presentarà els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil corresponent, si l’empresari hi està inscrit i, en cas contrari, per les dipositades al
registre oficial al que hagi d’estar inscrit. En el cas dels empresaris individuals, s’acreditarà a
través dels llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats al Registre Mercantil. Les empreses
individuals no inscrites al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis
mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas
de què la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a un any
haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent.

Solvència tècnica o professional: Una relació dels principals subministraments i serveis realitzats
d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del present contracte en el curs
dels darrers tres anys. L’import anual acumulat en l’any de major execució dels darrers tres anys
ha de ser igual o superior a 22.984,5.-€.
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 en que es faci constar l’Import
dels treballs abans d’IVA, l’objecte contractual, el destinatari i l’any d’execució.

En el cas del LOT 1 I 2 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:

LOT
1

Grup
I

Subgrup
7

Categoria
1

2

I

6i7

1

Descripció
Instal·lacions electricas.
Telecomunicaciones e instal·lacions
radioeléctricas
Instal·lacions electricas. Distribución
de baja tensión.
Telecomunicaciones e instal·lacions
radioeléctricas

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 autenticada 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.

Segon.- Aprovar l’expedient de contractació per l’execució de la INFRAESTRUCTURA DE
FIBRA ÒPTICA I SUBMINISTRAMENT DELS ELEMENTS PER LA CONVERSIÓ I TRANSPORT DE
SENYAL DE VIDEO AL GRAN TEATRE DE LICEU, per un valor estimat de 140.115,24.-€ d’acord
amb el següent desglossament per lot:

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
POSSIBLES MODIFICACIONS (10%)
TOTAL VALOR ESTIMAT

LOT 1
57.827,49
5.782,75
63.610,24

LOT 2
39.700,00
3.970,00
43.670,00

LOT 3
29.850,00
2.985,00
32.835,00

TOTAL
127.377,49
12.737,75
140.115,24

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:
LOT 1:
 Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de fórmules
automàtiques: 100%
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LOT 2
 Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de fórmules
automàtiques: 100%
LOT 3:
 Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de fórmules
automàtiques: 100%
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 ordinària per un termini d’execució quatre mesos i un
pressupost de licitació d’acord amb el següent desglossament per lot:
LOT 1: 57.827,49 abans d’IVA, (69.971.26 iva inclòs)
LOT 2: 39.700,00 abans d’IVA (48.037,00 iva inclòs)
LOT 3: 29.850,00 abans d’IVA (36.118,50 iva inclòs)
Sisè.- Ordenar la publicació de la present licitació al perfil de contractant, i que la licitació
sigui anunciada en la forma i pels mitjans que legalment procedeixin.
Barcelona, a 29 de març de 2021

Valentí Oviedo Cornejo
Director General
Consorci del Gran Teatre del Liceu

