ANUNCI. PROCEDIMENT NEGOCIAT.
CONTRACTE DEL SERVEI DE SEGURETAT I PROTECCIÓ I CONTROL
D'ACCÉS DEL SITGES'2016- FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA
FANTÀSTIC DE CATALUNYA.

1.ENTITAT
ADJUDICADORA:
FUNDACIÓ
SITGES,
FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA.
• Organisme: Direcció General
• Dependència que tramita l'expedient: Departament d'Administració.
• Obtenció de documentació i informació: Departament de Contractació.
• Domicili: Sant Honorat, 32.
• Localitat i codi postal: 08870-Sitges.
• Correu electrònic: administracio@sitgesfilmfestival.com.
• Direcció web del perfil del contractant: www.sitgesfilmfestival.com.
• El mitja ordinari d'obtenir la informació a disposició dels empresaris,
inclosos el plecs, serà el perfil del contractant. Els plecs podran també
obtenir-se a la secretaria de la fundació en horari d’atenció al públic de
dilluns a divendres de 10 a 14 hores. Es podran demanar per correu
electrònic, personalment o telefònicament.
OBJECTE DEL CONTRACTE.
TIPUS : serveis.
DESCRIPCIÓ SERVEI: Servei de Seguretat, Protecció i Control d’Accés en el
SITGES - 2016 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTASTIC DE
CATALUNYA.
TERMINI D'EXECUCIÓ/LLIURAMENT: El contracte s'iniciarà un cop signat i
acabarà quan s’hauran dut a terme tots els actes del Festival així com les
ressenyes i actes comunicatius posteriors al tancament. En tot cas les
prestacions podran durar com a màxim un any des de la signatura del contracte
TRAMITACIO: Ordinària.
PROCEDIMENT: Negociat.
GARANTIA PROVISIONAL: No s'estableix.
OBTENCIÓ D'INFORMACIÓ: A les oficines de la FUNDACIÓ SITGES,
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA, a dalt esmentada
en el termini de 10 dies naturals de la publicació de l'anunci.
REQUISITS DEL CONTRACTISTA: No cal classificació.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ:
1. Es valorarà l'oferta econòmica fins a 55 punts.
2.
D'acord amb el que estableix la disposició addicional 4a del TRLCSP
es valoraran les proposicions presentades per entitats que agrupin persones
disminuïdes com a sistema d'integració social mitjançant el seu treball, o bé
tinguin a la seva plantilla un nombre de treballadors minusvàlids no inferior
al 2%. Es valorarà en 1 punt per cada punt percentual que superi el 2 per
cent i fins un màxim de 5 punts.
3. La millora de les condicions de l'apartat P1 es valorarà fins a 15 punts.
4. La millora de les condicions de l'apartat P2 es valorarà fins a 15 punts.
5. Es valorarà fins a 5 punts el compromís de contractar aturats de la
localitat per a cobrir els llocs de treball que s'ofereixin, sempre i quan
aquests tinguin la formació necessària i obligatòria que cal per desenvolupar
la feina.
6. Es valorarà el coneixement d'anglès del personal assignat al servei
segons el següent barem:
Més del 5 per cent del persona

1 punt

Del 5 al 10 per cent

2 punts

Del 10 al 15

3 punts

Del 15 al 20

4 punts

Més del 20

5 punts

Un cop fet això, es requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta més
avantatjosa per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de
l’endemà de la rebuda del requeriment procedeixi a presentar la documentació
administrativa, així com els certificats acreditatius d'estar al corrent de
pagaments a la Tresoreria General de la Seguretat Social i de trobar-se al
corrent del compliment de les obligacions tributàries, a excepció de que ho
hagués presentat amb la proposta. Quan els licitadors hagin concorregut en
unió temporal d'empreses s'haurà d'aportar l'escriptura de constitució de la
mateixa abans de la formalització del contracte.
igualment, si el licitador no l'ha aportat, se’l requerirà per tal que aporti la
pòlissa d'assegurança a dalt esmentada abans de la formalització del
contracte.
L'adjudicació s’acordarà en resolució motivada que serà notificada als licitadors
mitjançant correu electrònic i es farà pública al perfil del contractant i/o butlletí
oficial corresponent.
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El valor estimat del contracte és de
32.800€ (trenta dos mil vuit-cents euros) més 14.200€ (catorze mil dos-cents)
en format de patrocini al festival.
La xifra de 14.200€ en concepte de patrocini no podrà ser variada i només es

podrà fer un diferencial a l'oferta sobre els 32.800€ d'import líquid.
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: L’import de licitació serà d’un màxim de
47.000€ més 9.870€ en concepte de IVA, que fa un total de 56.870€
GARANTIES EXIGIDES. No s’exigeixen garanties ni provisionals, ni definitives.
DOCUMENTACIO: Un cop finalitzat el procés d'adjudicació, la documentació
que acompanya a les proposicions presentades quedarà a disposició dels
interessats que no resultin adjudicataris per tal que sigui retirada en el termini
d'un mes comptat des de la finalització dels terminis per la interposició de
recursos sense que se n'hagin presentat. Cas que un cop finit el termini d'un
mes no s'hagi retirat la documentació es procedirà a la destrucció de la mateixa
sense cap notificació prèvia als interessats.
PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS DE PARTICIPACIÓ: 10 dies naturals,
comptador des de l’endemà de la publicació de l'anunci al perfil del contractant,
és a dir el 8 d’agost de 2016.
DOCUMENTACIO A PRESENTAR: La prevista al Plec de Condicions
Administratives Particulars.
Sitges, 29 de juliol de 2016

Xavier Duran Muñoz
Director General FSFICC.

