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RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE LLOGUER 
D'EQUIPS DE PROJECCIÓ DE PEL·LÍCULES EN DCP I 35 MM AIXÍ COM EL 
SERVEI DE REVISIÓ DELS EQUIPS EXISTENTS ALS DIFERENTS ESPAIS I 
PERSONAL TÈCNIC PER AL SITGES 2021 - FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINEMA FANTÀSTIC DE CATALUNYA. (EXPEDIENT NÚM. 06/2021) 
 
I.- Vist que, un cop oberts els corresponents sobres, valorades les propostes i 
ponderada la puntuació final de les proposicions presentades, la Mesa de Contractació 
va aprovar el passat 30 de juliol de 2021 la següent classificació del les ofertes:  
 

PUNTUACIÓ FINAL:  Criteris subjectius Criteris objectius Total 

1 2 3 1 2 3  

KELONIK DIGITAL, SL 10 5 10 45 15 10 95 

 
S’adjunta l’informe de la puntuació dels criteris avaluables de forma automàtica. 
 
(L’informe de la puntuació dels criteris avaluables de forma subjectiva forma part de 
l’acta de l’obertura del sobre 2, accessible a través del Perfil del Contractant). 
 
II.- Vist que, en el mateix acte, la Mesa de Contractació va proposar l’adjudicació del 
contracte a l’empresa KELONIK DIGITAL, SL per ser la que compta amb millor relació 
qualitat-preu i l’única presentada supeditada a què complís amb el requeriment de 
documentació previst en la clàusula 11.6 del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars als efectes de comprovar que l’empresa està degudament constituïda, el 
signant de la proposició ostenta l’apoderament suficient per formular l’oferta i no està 
incurs en cap prohibició per contractar. 
 
III.- Vist que en data 9 d’agost, i dins del termini exigit, l’empresa KELONIK DIGITAL, 
SL  acompleix la presentació de la documentació requerida esmentada en el paràgraf 
anterior.  
 
En la seva virtut,  
 
La Directora de la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya 
RESOL: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte DE LLOGUER D'EQUIPS DE PROJECCIÓ DE 
PEL·LÍCULES EN DCP I 35 MM AIXÍ COM EL SERVEI DE REVISIÓ DELS EQUIPS 
EXISTENTS ALS DIFERENTS ESPAIS I PERSONAL TÈCNIC PER AL SITGES 2021 
- FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE CATALUNYA. 
(EXPEDIENT NÚM. 06/2021, complint amb les especificacions descrites en el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, a l’empresa 
KELONIK DIGITAL, SL, atès que, en la mesura en què és l’única oferta presentada, 
és la que presenta una millor relació qualitat-preu. 
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Segon.- REQUERIR a l’adjudicatari per a la formalització del contracte en un 
termini màxim de QUINZE (15) dies hàbils a comptar des de la notificació de la 
present resolució mitjançant la seva publicació en el Perfil del Contractant, tot advertint 
que en cas que no s’hagués formalitzat el contracte dins del termini indicat per causes 
a ell imputables, se li exigirà l’import equivalent al 3% del pressupost base de licitació. 
 
 
Tercer.- Ordenar la publicació de la present resolució en el Perfil del Contractant de la 
Fundació.  
 
 
I per deixar constància, se signa el present informe en el lloc i la data indicats. 
 
 
 
La Presidenta,      Secretaria           
 
       

   
 
 
Mònica GARCIA MASSAGUÉ                       Natàlia REY-JOLY RIPOLL 
 
 
Sitges, 30 d’agost de 2021 
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INFORME SOBRE ELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: (75 
PUNTS) 

 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: 75 PUNTS. 
 
I. Descompte sobre el preu: 45 punts. 
 
S’assignarà la puntuació màxima al licitador que presenti l’oferta més baixa de 
conformitat amb la següent formula: 

 
 

 
 

On:  
P = Puntuació proposta econòmica, arrodonida a dos decimals.  
A = Pressupost base de licitació.  
B = Pressupost ofert.  
C = Pressupost ofert més baix.  
 
Justificació de la formula: Compleix amb els principis de contractació pública, la major 
baixa admesa serà la que obtingui la totalitat dels punts del criteri, no es tindran en 
compte relacions matemàtiques que recaiguin sobre la baixa mitjana de les ofertes, 
l’oferta igual al tipus no obtindrà puntuació i, tractant-se del preu, no s’inclouen llindars 
de sacietat.  
 
Els preus unitaris presentats en la proposta econòmica de KELONIK DIGITAL, SL. en 
cadascuna de les subcategories que es detallen en els quadres de l’apartat 2:, 
Descripció de les Feines i Serveis a Incloure a l’Oferta, del Plec de Prescripcions 
Tècniques, són inferiors als preus unitaris que marca el màxim aplicable per l’empresa 
adjudicatària, per la qual cosa, seguint el procediment de puntuació i essent KELONIK 
DIGITAL, SL. l’única empresa licitadora, s’atorga en aquest apartat la màxima 
puntuació: 45 punts. 
 
 
 

II.- Experiència en esdeveniments similars: fins a 20 punts.  
 
Es puntuaran aquelles ofertes de les empreses que hagin realitzat arrendaments 
d’equips de projecció de pel·lícules en DCP i 35mm així com la revisió dels equips 
existents als diferents espais i personal tècnic, en festivals similars al Sitges - Festival 
Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya: 

 
- 10 punts per aquelles ofertes que acreditin haver prestat arrendaments 

d’equips de projecció de pel·lícules en DCP i 35mm així com la revisió dels  
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equips existents als diferents espais i personal tècnic, en festivals similars 10 
anys. 
 

- 15 punts per aquelles ofertes que acreditin haver prestat arrendaments 
d’equips de projecció de pel·lícules en DCP i 35mm així com la revisió dels 
equips existents als diferents espais i personal tècnic, en festivals similars 15 
anys. 

 
- 20 punts per aquelles ofertes que acreditin haver prestat arrendaments 

d’equips de projecció de pel·lícules en DCP i 35mm així com la revisió dels 
equips existents als diferents espais i personal tècnic, en festivals similars 20 
anys o més. 

 
En aquest sentit, es considerarà que són festivals similars aquells en els quals 
s’hagin projectat un mínim de 100 sessions simultàniament en un mínim de 2 
sales repartides en 3 o més dies, amb una assistència mínima d’espectadors de 
20.000.  
 
L’acreditació d’aquest criteri es realitzarà mitjançant certificats de bona execució 
emesos per l’entitat contractant, podent arribar a acceptar-se també altres 
mitjans que la Fundació consideri que acrediten suficientment aquesta 
experiència. 
 
 

Per tal d’acreditar l’experiència en esdeveniments similars, KELONIK DIGITAL, SL. 
presenta una descripció detallada dels esdeveniments similars on ha treballat en el 
qual acredita una experiència de 15 anys en el Festival. Així mateix KELONIK 
DIGITAL, SL acompanya la seva acreditació amb les certificacions del Festival de Sant 
Sebastián, el Centro de Cultura, Informacao e Meio Ambiente – CIMA i l’empresa 
Tonks Consultoria e Editora, LTDA. Un cop analitzada i valorada la proposta, es 
constata que la proposta del licitador compleix els requeriments exigits, per la qual 
cosa, s’atorga una puntuació de: 15 punts. 
 

 
 
III.- Millores relatives a la inclusió dins el preu del contracte de treballs no 
previstos en el Plec de Clàusules Administratives Particulars ni en el Plec de 
Prescripcions Tècniques: fins a 10 punts. 
 
- Per oferir la realització gratuïta d’un dels treballs no previstos: 3 punts. 
- Per oferir la realització gratuïta de dos dels treballs no previstos: 3 punts. 
- Per oferir la realització gratuïta de tres dels treballs no previstos: 4 punts. 

 
*Els valors ofert s’expressaran com a valors amb l’IVA no inclòs. 

 
 
L’empresa KELONIK DIGITAL, SL ofereix la realització gratuïta dels tres treballs no 
previstos els quals s’inclouen dins del preu del contracte. Un cop analitzada i valorada 
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la proposta, es constata que la proposta del licitador compleix els requeriments exigits, 
per la qual cosa, s’atorga la màxima puntuació: 10 punts. 
 
 
 
RESUM PUNTUACIÓ ATORGADA A LA PROPOSTA DE KELONIK DIGITAL, SL 
 
 
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: 75 PUNTS. 
 
 

I. Oferta econòmica: 45 punts. 
 

II. Experiència en esdeveniments similars: 15 punts. 
 

III. Millores: 10 punts 
 
 
TOTAL: 70 PUNTS  
 
 

 
 
 
Natàlia Rey-Joly Ripoll 
Responsable Departament d’Administració FSFICC 
Sitges, 30 de juliol de 2021 
 

 


