ANUNCI
Fundació del Gran Teatre del Liceu pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
subministraments (exp.2019-DEF-62-SE)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Fundació del Gran Teatre del Liceu.
b) Dependència que tramita l'expedient: Departament Econòmic Financer de la Fundació
del Gran Teatre del Liceu.
c) Número d'expedient: 2019-DEF-063-SE.
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Fundació del Gran Teatre del Liceu.
b) Domicili: La Rambla, 51-59
c) Localitat i codi postal: Barcelona, CP: 08002.
d) Telèfon: 934859900/99/33/50
e) Adreça electrònica: contractacio@liceubarcelona.cat.
f) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/FGTL
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: 6 dies abans de la finalització del
termini de presentació d’ofertes.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Serveis postals del Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
b) Admissió de pròrroga: si (per un període d’un any)
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
d) Lloc d'execució: Barcelona
e) Termini d'execució: 1 any, del dia 1/01/2020 al 31/12/2020 o en cas de no ser possible
1 any a partir de la data que s’indiqui en el contracte.
f) Codi CPV: 64110000-0
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert.
d) Contracte reservat: no.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 212.730,4€ (IVA exclòs)
b) Pressupost de licitació:
- Import sense IVA: 96.695,64.-€
- IVA (21%): 20.306,08.-€
- Tolta pressupost IVA inclòs: 117.001,72.-€

-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, exclòs IVA.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: Opcional substitutiva de la solvència. Grup R, Subgrup 9, Categoria 2.
b) Solvència:
Solvència econòmic financera: Declaració sobre el volum global de negocis referit a l’any
de major volum de negoci dels darreres tres (3) finalitzats disponibles en funció de la data
de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura que es disposi de les
referències d'aquest volum de negocis. El licitador haurà d’acreditar que l’any de major
execució dels darrers tres (3) anys s’ha assolit un valor anual de negocis de com a mínim
159.547,5 -€
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.
En el cas de què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un
any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment
s’entendrà proporcional al període.
Solvència tècnica o professional: Una relació dels principals serveis d’igual o similar
naturalesa als que són objecte del contracte quin import anual acumulat en l’any de major
execució dels darrers tres anys sigui igual o superior a 74.455,64 .-€
Per acreditar-ho caldrà presentar els certificats de bona execució expedit pel client on
constin les següents dades:
i. Import dels treballs
ii. Objecte contractual
iii. Nom del client
Any d’execució
-9 Criteris d’adjudicació:
-

Criteris objectius, valorables automàticament: fins a 67 punts

-

Criteris quina avaluació depèn d’un judici de valor: fins a 33 punts.
Total puntuació: fins a 100 punts

-10 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 2 de desembre de 2019
b) Documentació que cal presentar: la que indiqui el plec de condicions administratives.
c) Presentació d’ofertes: Presentació presencial.
Entitat: Fundació del Gran Teatre del Liceu.
Domicili i localitat: La Rambla, 51-59, Barcelona, CP: 08002.
Les proposicions també es podran trametre per correu ordinari dins el termini
d'admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la tramesa
a l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta
mitjançant fax, telegrama o a l'adreça de correu electrònic que s'esmenta en el
plec de clàusules, durant el mateix dia.
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Fundació del Gran Teatre del Liceu.
b) Lloc: Fundació del Gran Teatre del Liceu
c) Data i hora: es publicarà a la plataforma.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura dels Sobres 2 i Sobres 3
és públic.
-15 Despeses d'anunci: no n’hi ha.
Barcelona 15 de novembre de 2019
Elionor Villén
Secretaria de la Mesa de Contractació

