
 
 

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE PROCEDIMENT NEGOCIAT  
PER A L’ARRENDAMENT I EXPLOTACIÓ DE LA CAFETERIA DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA 

 

Pel qual es fa pública la resolució del Director General de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música 

Catalana de data 4 de Juliol de 2019, que acorda convocar el procediment negociat per a l’adjudicació  del 

LLOGUER I EXPLOTACIÓ DE LA CAFETERIA DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA.  

 

Entitat adjudicadora 

- Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana 

- Objecte del contracte: lloguer i explotació de serveis de restauració Bar – cafeteria  del Palau de 

la Música Catalana 

- Lloc d’execució: Palau de la Música Catalana 

- Durada del contracte: QUATRE ANYS des de la seva formalització, més sis anys prorrogables 

ANUALMENT, sempre que existeixi acord entre les dues parts. 

 

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació 

- Tramitació: Ordinària 

- Procediment: Negociat amb publicitat 

- Valor estimat del contracte :  12.500.000 € + IVA (a raó de 1.250.000 € anuals).  

- Garantia provisional: NO. 

 

Obtenció de la documentació contractual i informació 

- Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana 

Carrer Palau de la Música, 4-6 

08003 Barcelona 

93 295 72 00 

www.palaumusica.cat/perfil-del-contractant  

Dubtes o aclariments: espais@palaumusica.cat 
 

- Data d’inici de sol·licitud de documentació i per a la formulació de dubtes i aclariments: 4 de 

Juliol 2019 

- Data límit d’obtenció de documentació i de resposta als dubtes i aclariments formulats: 22 de 

juliol a les 12h. 

- Número de referència: PMC – 006/2019 

Requisits específics del contractista 

- Classificació: No s’exigeix. 

- Solvència econòmica i financera, tècnica i professional: d’acord amb les condicions tècniques i 

administratives del contracte. 

  



 
 

 

Presentació d’ofertes 

- Data límit de presentació: 26 de juliol de 2019, a les 12h del migdia. 

- Documentació a presentar: d’acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars del 

contracte. 

- Lloc de presentació: presencialment, al registre General de la Fundació Orfeó Català-Palau de la 

Música Catalana, carrer Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona. 

- Termini en el que el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 6 mesos. 

- Admissió de variants (concurs): NO. 

- Idioma de les ofertes: Català o Castellà. 

- Format de presentació: La documentació es presentarà en format paper i amb una còpia 

digitalitzada en suport físic (CD, Pen Drive, etc.). 

 

Obertura d’ofertes 

- Sobre Únic: 

 

(Acte no públic) 

 

Altres informacions 

La restant informació s’especifica en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 

tècniques del contracte. 

 

 

Barcelona, 4 de juliol de 2019  

 

 

Joan Oller i Cuartero 

Director General 


