RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE
RESIDUS DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
I.- Vist l’expedient instruït per a la contractació del servei de recollida, transport i
tractament de residus del Gran Teatre del Liceu.
III.- 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; 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:
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 47.640.-€.
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: Una relació dels principals serveis d’igual o similar naturalesa als que
són objecte del contracte. Els licitadors han d’acreditar haver executat en l’any de major
execució dels darreres tres un import mínim (abans d’IVA) de 22.232.-€
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.
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També haurà d’acreditar disposar de certificació ambiental ISO 14.001, EMAS o similar i
ser un gestor autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya.
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació del servei de recollida, transport i
tractament de residus del Gran Teatre del Liceu amb un valor estimat del contracte de
97.279,17 euros (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 judicis de valor:
40%
 Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de fórmules
automàtiques: 60%
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 de tres anys i un
pressupost de licitació de 95.279,17.-€ abans d’IVA (115.287,79.-€ 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 18 de setembre de 2019

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

