ANUNCI DE LICITACIÓ
SERVEI D’ASSESSORAMENT I SUPORT JURÍDIC EN MATÈRIA LABORAL A LA FUNDACIÓ DEL GRAN
TEATRE DEL LICEU
Número d’expedient: 2018-RRHH-AL-SV









Entitat adjudicadora: Organisme: Fundació del Gran Teatre del Liceu de Barcelona
Dependència que tramita l’expedient: Assessoria jurídica, Direcció de Recursos Humans i
Serveis Generals, Direcció Econòmic-Financera
Objecte del contracte: Servei d’assessorament i suport jurídic en matèria laboral a la
Fundació del Gran Teatre del Liceu
CODI CPV: 79110000
Lloc d’execució: Barcelona
Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
Tramitació: Ordinària
Procediment: obert
Regulació: Contractació no harmonitzada.
Valor estimat del contracte: 57.000.-€
Concepte

Import (IVA exclòs)

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ TOTAL

28.500 euros

PRÒRROGA (una anualitat)
Total

28.500 euros
57.000 euros



Pressupost base de licitació:
CONCEPTE

IMPORT
ABANS D'IVA

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

IMPORT DE TOTAL IVA
L'IVA
INCLÒS

28.500-€

5.985.-€

34.485.-€

IMPORT

IMPORT IVA
INCLÒS

Formen part del pressupost de licitació els següents preus unitaris:

CONCEPTE

PREU UNITARI
EUROS

UNITATS/ANY

ABANS D'IVA

IMPORT
ANUAL .€/ABANS
D'IVA

DE L’IVA
1.200,00

12

14.400,00

3.024,00

17.424,00

Servei mensual d'assessorament
laboral

1

300,00

4

1.200,00

252,00

1.452,00

300,00

3

900,00

189,00

1.089,00

3.000,00

3

9.000,00

1.890,00

10.890,00

1.500,00

2

3.000,00

630,00

3.630,00

28.500,00

5.985,00

34.485,00

Partida alçades per serveis d’actes
conciliació laboral

Partida alçada per actes d’inspecció
de treball

Partida alçada per procediments
judicials en 1a instància
Partida alçada per serveis relatius a
recurrsos judicials en ulteriors
instàncies
TOTAL PRESSUPOST LICITACIÓ

Acreditació solvència tècnica, professional, 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.
El licitador haurà d’acreditar que en l’any de major execució dels darrers tres anys ha assolit un
volum de negoci de com a mínim 43.000.-€ . En el cas 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.
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: Relació dels principals serveis de naturalesa igual o similar als que son objecte del
present contracte és a dir: serveis d'assessorament específic en matèria de dret laboral i defensa
jurídica en aquesta matèria realitzats en els darrers TRES (3) anys que inclogui objecte, import, dates
i destinatari dels mateixos. Els licitadors hauran d'acreditar que l'import anual acumulat en l'any de
major execució dels darrers tres sigui igual o superior a 28.500.-€ abans d'IVA.
Els treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits o visats per
l’òrgan competent.


Criteris de selecció i valoració de les ofertes:
 Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de fórmules automàtiques: 56%
 Ponderació dels criteris quina valoració depèn de judici de valor: 44%.
Obtenció de la documentació i informació:
La documentació restarà a disposició dels licitadors a la web
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https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/FGTL


Presentació d’ofertes: Data límit de presentació de propostes
20 de febrer de 2019 , a les 11:00 hores










Documentació que cal presentar: La que indiqui el Plec de Clàusules Particulars
Lloc de presentació: Fundació del Gran Teatre del Liceu
La Rambla 51-59, 08001
Admissió de variants: No
Obertura del sobre 2 (criteris de judici de valor) : 21 de febrer a les 12:30
Lloc: La Rambla 51-59, 08002 Barcelona
Obertura del sobre 3: S’anunciarà oportunament a través del perfil del contractant de la
Fundació.
Lloc: La Rambla 51-59 08002 Barcelona
Termini del contracte:UN (1) ANY
Garantia provisional: No aplica
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació

Barcelona, 4 de febrer de 2019
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