RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
CONTRACTE RELATIU AL SERVEI INTEGRAL DE NETEJA DELS ESPAIS I DEPENDÈNCIES DEL GRAN
TEATRE DEL LICEU
I.- Vist l’expedient instruït per la contractació del servei integral de neteja dels espais i
dependències del Gran Teatre del 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; 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:
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
1.131.870,79.-€.
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 528.206,37.-€.
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 objecte
del contracte, import abans d’IVA, client i any d’execució.
G.2. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL: 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:
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Serveis de neteja d’edificis

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 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.
Aquest certificat s’acompanyarà d’una declaració responsable acreditativa de la seva vigència,
com a mínim, en la data límit de presentació de propostes i de les circumstàncies que van servir
de base per a la seva obtenció.
Els certificats de classificació o documents similars expedits per Estats membres de la Comunitat
Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a favor de les empreses
d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditació de la solvència econòmica,
financera i tècnica.
La classificació de les unions temporals o les agrupacions d’empreses serà la resultant de
l’acumulació de les classificacions de les empreses agrupades.
En els casos en el que concorrin en la unió temporal empresaris nacionals, estrangers no
comunitaris o estrangers comunitaris, els dos primers hauran d’acreditar la seva classificació i
els estrangers, en defecte d’aquesta, la seva solvència econòmica, financera i tècnica o
professional
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació del servei integral de neteja dels espais i
dependències del Gran Teatre del Liceu amb un valor estimat del contracte de 3.018.322,12.€ (IVA exclòs), 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 fórmules automàtiques:
70%
 Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de judicis de valor: 30 %
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 des del 1 de setembre de
2022 fins el 31 d’agost de 2024, o en cas de no ser possible des de la data que s’indiqui en el
contracte i un pressupost de licitació de 1.249.339,09.-€ abans d’IVA (1.511.700,29-€ IVA inclòs)
d’acord amb el següent desglossament:

Forma part del pressupost de licitació el preus unitari de 19,00.-€/hora abans d’IVA aplicable a
ambdues partides alçades previstes.
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,

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