Núm. Expedient: 050-T2122-MCN-CS
Tipificació del contracte: CONCESSIÓ DE SERVEI
Tramitació: Ordinaria
Procediment: Obert
Regulació: NO subjecte a regulació harmonitzada
Descripció del contracte: CONTRACTE RELATIU CONCESSIÓ DE SERVEI DE RESTAURACIÓ I
CÀTERING DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER LA QUAL ES PROPOSA LA CLASSIFICACIÓ DE LES
OFERTES I L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
A Barcelona, el dia 29 de juny de 2022 es constitueix la Mesa de Contractació amb els
següents assistents:
Presidenta:
Vocals:

Secretaria:

Sra. Anna Serrano, Directora del Departament Econòmic Financer
Fundació del Gran Teatre del Liceu
Helena Roca, Directora de Patrocinis, Mecenatge i espais de la Fundació
del Gran Teatre del Liceu,
Sr. Javier Amorós, Cap de Compres de la Fundació del Gran Teatre del
Liceu,
Sra. Cristina Esteve, tècnic Departament Econòmic Financer
Sra. Elionor Villen, Cap de l’Assessoria Jurídica de la Fundació del
Gran Teatre del Liceu

Objecte de la Sessió:
L’objecte de la present sessió és classificar les ofertes presentades pels licitadors i proposar
l’adjudicació del contracte relatiu a la CONCESSIÓ DE SERVEI DE RESTAURACIÓ I CÀTERING DEL
GRAN TEATRE DEL LICEU

Antecedents:


En data 22 de juny de 2022 es constitueix la Mesa de Contractació i procedeix a
l’obertura de la documentació general deixant constància en acta del compliment dels
requeriments administratius establerts en el Plec de Clàusules Particulars.



En la mateixa data, en sessió privada i prèvia aplicació de les credencials pels membres
custodis de l’eina del Sobre Digital es procedeix a realitzar l’obertura de les proposicions
avaluables mitjançant un judici de valor a través de la qual es deixa constància de l’inici
de l’estudi, anàlisi i valoració del contingut dels referits sobres.



En data 28 de juny de 2022 s’emet l’informe tècnic de valoració de les propostes
valorables mitjançant un judici de valor d’acord amb els criteris de valoració establerts
a l’annex núm. 7 del Plec de Clàusules Particulars. El resultat de les puntuacions és el
següent:







El 29 de juny de 2022 es dona a conèixer el resultat de les puntuacions obtingudes pel
licitador en la valoració del sobre núm. 2 mitjançant publicació de l’informe de valoració al
perfil del contractant.
Posteriorment es reuneix la Mesa de Contractació en acte privat i prèvia aplicació de les
credencials per part dels membres custodis a través de l’eina del Sobre Digital, es procedeix
a l’obertura de les proposicions avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris
automàtics .
En l’acte es deixa constància de tot allò actuat en relació amb la valoració de la proposta
tècnica i es deixa constància del resultat de les puntuacions obtingudes per les empreses
d’acord amb l’informe tècnic prèviament publicat al perfil del contractant.
Vist l’informe tècnic final de valoració de les ofertes presentades i admeses de data d’avui,
en el que es fa constar la valoració de les propostes avaluables mitjançant judici de valor i
a través de fórmules automàtiques presentades per cadascun dels licitadors d’acord amb
els criteris de valoració establerts al Plec de Clàusules Administratives Particulars del qual
resulta la següent puntuació :

Criteris sotmesos a un judici de valor. Total puntuació obtinguda per SERUNION SA: 32
PUNTS:

Criteris de valoració automàtics: 45 PUNTS
concepte
cànon fix anual
facturació de 500.001
a 650.000 abans d'IVA
facturació de 650.001
Cànon variable sobre vendes
a 750.000 abans d'IVA
facturació a partir de
750.001 abans d'IVA
% de descompte sobre pvp de tots els serveis per
a tots els esdeveniments organitzats i encarregats
per la FGTL que siguin pel mateix teatre
% de descompte sobre pvp per abonats i
memebres PPM
integració venda online
posar a disposició un sistema d'interconnexió

oferta
125.000

puntuació
27

10%

3

15%

2

20%

1

10%

0

15%

4

si
si

4
4
45

PUNTUACIÓ TOTAL
CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 32 PUNTS
CRITERIS AVALUABLES OBJECTIVAMENT: 45 PUNTS
TOTAL........................................................77 PUNTS


D’acord amb tot l’exposat, la Mesa de Contractació adopta l’ACORD d’ELEVAR A l’Òrgan de
Contractació la següent PROPOSTA:

Primer: CLASSIFICAR per ordre decreixent les ofertes presentades pels licitadors admesos de
conformitat amb els criteris de valoració de les ofertes establerts a l’annex 7 del Plec de
Clàusules Particulars:
SERUNION SA: 77 PUNTS
Segon .- ESTABLIR que en el Contracte relatiu a CONTRACTE RELATIU CONCESSIÓ DE SERVEI DE
RESTAURACIÓ I CÀTERING DEL GRAN TEATRE DEL LICEU la societat SERUNION SA amb CIF
A59376574 i domicili a Leganés, Carrer Esteban Terradas 8, CP 28914 (Madrid), ha estat la que
ha presentat l'oferta amb una millor relació qualitat-preu, per un termini d’un any i un cànon fix
anual de 125.000 euros abans d’IVA, un cànon variable sobre vendes a partir de 500.000.-€
abans d’IVA amb el següents percentatges mínims:
- de 500.001 a 650.000: 10%
- De 650.001 a 750.000: 15%
- A partir de 750.001: 20% ,
un descompte del 15% sobre el PVP de menús d’entreactes i sopars per abonats i membres del
Programa de Patrocini i Mecenatges i un 10% sobre pvp de tots els serveis per tots els
esdeveniments organitzats i encarregats per la Fundació que siguin pel mateix teatre.
Tercer.- REQUERIR a l'empresa SERUNION SA per tal que en un termini de DEU (10) dies hàbils
a comptar des de l'endemà de la recepció del corresponent requeriment, presenti la
documentació relacionada en l'article 150 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic per a la formalització del contracte exigida en el Plec de Clàusules regulador de la
licitació i constitueixi la garantia definitiva en el seu cas.
Quart.- ADVERTIR a l'empresa SERUNION SA que de no complimentar adequadament el
requeriment indicat en l'apartat anterior en el termini assenyalat, s'entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta, procedint en aquell supòsit a exigir-li l'import del 3 per cent del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i a requerir la mateixa documentació al
licitador següent, per l'ordre en el que hagin quedat classificades les ofertes.
Cinquè - DISPOSAR que la proposta amb una millor relació qualitat-preu esdevindrà definitiva
amb la recepció de la documentació dins del termini dels deu dies especificats anteriorment
sempre i quan s'hagi constituït la garantia definitiva i s'hagi aportat la documentació requerida
en el Plec de condicions particulars.

Sisè - En el cas que la proposta d'oferta econòmicament més avantatjosa esdevingui definitiva,
ADJUDICAR dins del termini dels CINC (5) dies hàbils següents el contracte relatiu al CONTRACTE
RELATIU CONCESSIÓ DE SERVEI DE RESTAURACIÓ I CÀTERING DEL GRAN TEATRE DEL LICEU a la societat
SERUNION SA amb CIF A59376574 i domicili a Leganés, Carrer Esteban Terradas 8, CP 28914
(Madrid), ha estat la que ha presentat l'oferta amb una millor relació qualitat-preu, per un
termini d’un any i un cànon fix anual de 125.000 euros abans d’IVA, un cànon variable sobre
vendes a partir de 500.000.-€ abans d’IVA amb el següents percentatges mínims:
- de 500.001 a 650.000: 10%
- De 650.001 a 750.000: 15%
- A partir de 750.001: 20% ,
un descompte del 15% sobre el PVP de menús d’entreactes i sopars per abonats i membres del
Programa de Patrocini i Mecenatges i un 10% sobre pvp de tots els serveis per tots els
esdeveniments organitzats i encarregats per la Fundació que siguin pel mateix teatre.
Setè.- NOTIFICAR l’adjudicació a tots els candidats i licitadors.
Vuitè - ORDENAR la PUBLICACIÓ de l’adjudicació al Perfil de Contractant de la Plataforma de
Contractació de la Generalitat de Catalunya.
Novè.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària perquè formalitzi el contracte.
Sense cap més assumpte a tractar es tanca la sessió.

Sra. Anna Serrano
Presidenta

Sra. Elionor Villén
Secretària de la Mesa

