ANUNCI. PROCEDIMENT NEGOCIAT.
CONTRACTE: SUBTITULAT DE PEL-LICULES 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: Subtitulat de les pel·lícules; llargmetratges i
curtmetratges a exhibir en el SITGES - 2016 FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINEMA FANTASTIC DE CATALUNYA.
TERMINI D'EXECUCIÓ/LLIURAMENT: L’àmbit temporal és el Festival en la seva
edició de 2016. Pels terminis de lliurament consultar el plec de condicions
administratives particulars.
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 15 dies naturals de la publicació de l'anunci.

REQUISITS DEL CONTRACTISTA: No cal classificació.
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ:
1. PREU: sobre el preu màxim s’atorgarà el següent barem sobre 5 punts:
puntuant el preu més avantatjós sobre el servei sol·licitat.
2. SOLVENCIA TÈCNICA: Es valorarà el currículum de l'empresa en altres
tasques similars així com els mitjans tècnics i humans que disposi.
3. PROJECTE: sobre les tasques especificades a l'Annex 1, s’aplicarà un
barem sobre 5 punts que puntuaran les millores ofertades. Les millores
del servei proposades per l'empresa licitant seran valorades per la Mesa
de Contractació.
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El pressupost màxim de licitació de
la contractació es fixa en 86.000 € IVA exclòs.
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: 104.060 € (cent quatre amb seixanta
euros) IVA inclòs.
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: 15 dies naturals,
comptador des de l’endemà de la publicació de l'anunci al perfil del contractant o
al BOP, és a dir el 10 de juny de 2016.
DOCUMENTACIO A PRESENTAR: La prevista al Plec de Condicions
Administratives Particulars.
Sitges, 26 de maig de 2016

Xavier Duran Muñoz
Director General FSFICC.

