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C/ Sant Honorat, 32. 08870 Sitges. Telèfon: 938949990. www.sitgesfilmfestival.com 
 

 

 
 
 
 

PLEC DE CLÁUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS  
PER A LA CONTRATACIÓ PER PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT DEL 

SERVEI DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I CONTROL D’ACCÉS PER  AL SITGES 2017 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE CATALUNYA 

 
 
 

 
 
 

 
ANUNCI 

 
 
 
I.- Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de informació  

 a).- Organisme: FUNDACIÓ SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE 

CATALUNYA.  

 b).- Dependència que tramita l’expedient: Departament de Administració 

 c).- Obtenció de documentació e informació. 

  1).- Dependència: Departament de Contractació. 

  2).- Domicilio: Sant Honorat, 32 

  3).- Localitat i codi postal: 08870-Sitges. 

  4).- Correu electrònic: administracio2@sitgesfilmfestival.com 

5).- Direcció de Internet del perfil del contractant: ww.sitgesfilmfestival.com 

6).- El medi ordinari d’obtenció d’informació a disposició dels empresaris, 

inclosos en el plec serà el perfil del contractant. 

d).- Número de expedient: 02/17 

 

II.- Objecte del Contracto. 

 a).- Tipus: Privat  

b).- Descripció: Contractació del Servei de Seguretat, Protecció i Control d’Accés per 

al Sitges – 2017 Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 

 c).- Divisió per lots i número de lots/Número de unitats: No 
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d).- Lloc d’execució/entrega: Vigilància i control de les zones externes delimitades 

pel Festival com; Vilatge Meliá, Cues Públic, Aparcament Cotxes Oficials, Zona 

Brigadoon, Taquilles Retiro, Village Platja Sant Sebastià, Exterior Cinema Retiro, 

Palau Maricel, Edifici Miramar, etc. i totes aquelles zones en les quals que, la 

direcció de la FUNDACIÓ consideri necessari d'establir punts de vigilància. 

 

  1).- Domicili: Sant Honorat, 32 

  2).- Localitat i codi postal: 08870-Sitges 

 e).- Termini d’execució/entrega: El contracte s’iniciarà un cop signat i acabarà quan 

s’hauran dut a terme tots els actes del Festival i hauran estat desmuntades les 

instal·lacions no permanents. En tot cas les prestacions podran durar com a màxim 

fins al 31 de desembre de 2017. 

 

 f).- Admissió de pròrroga: No 

 g).- Establiment d’un acord marco (en el seu cas): No 

 h).- Sistema dinàmic de adquisició (en el seu cas): No 

 

III.- Tramitació y procediment:. 

 a).- Tramitació: Ordinària 

 b).- Procediment: Negociat amb publicitat 

 c).- Subhasta electrònica: No 

 d).- Criteris d’adjudicació:  

 Es valorarà l'oferta  econòmica fins a  65 punts.  

 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. 

 La millora de les condicions de l’ apartat P1 es valorarà fins a 10 punts. 

 La millora de les condicions de l'apartat P2 es valorarà fins a 10 punts. 

 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. 
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 Es valorarà el coneixement d'anglès del personal assignat al servei segons el següent 
barem:  
 
Més del 5 per cent del personal 1 punt 
Del 5 al 10 per cent 2 punts. 
Del 10 al 15 3 punts. 
Del 15 al 20 4 punts. 
Mes del 20 5 punts. 
 

   
IV.- Valor estimat del contracte: 

El valor estimat del contracte serà de 47.500,00€ (quaranta set mil cinc-cents euros) més 
12.000 € (dotze mil euros) en format de patrocini al Festival. 

 

V.- Pressupost base de licitació:  

L’import de licitació serà d’un màxim de 59.500,00€ (cinquanta-nou mil cinc-cents euros) 

més 12.495,00€ (dotze mil quatre-cents noranta cinc euros) en concepte de IVA, que fa un 

total de 71.995 € (setanta una mil nou-cents noranta cinc euros). 

Per a la realització de la contractació objecte d'aquest plec s'estableix el pressupost màxim 
de licitació de 15.61 €/ hora + IVA per un mínim de 3.811 hores. 

Les ofertes que superin el preu màxim de licitació no seran admeses.  

 

VI.- Garanties exigides.  

Donat que en aquest contracte no s'exigeixen garanties, la FUNDACIO retindrà de cada 
factura un 10 per cent del seu valor fins que l’òrgan tècnic confirmi el correcte 
funcionament de la prestació. 

L'obligat al pagament  incorrerà en mora i haurà de pagar l'interès pactat o el fixat per la 
Llei automàticament pel mer incompliment del termini de pagament establert en el plec de 
condicions, sense necessitat d'avis de venciment ni intimació.  

L'interès de demora serà l'equivalent a l'interès legal fixat als Pressupostos Generals de 
l'Estat. 

 

VII.- Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació. 

 a).- Data límit de presentació: 15 dies naturals,  des de el dia després de la recepció 

de la invitació o publicació en el perfil del contractant, es a dir, el dilluns 19 de juny 

de 2017.  

 b).- Modalitat de presentació: Paper/telemàtica  

 c).- Lloc de presentació. 
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1.- Dependència: FUNDACIÓ SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

CINEMA DE CATALUNYA 

 

 2.- Domicili: Sant Honorat, 32. (Horari de 10 a 14 hores).  

  3.- Localitat y codi postal: Sitges – 08870. 

  4.- Direcció electrònica: administracio2@sitgesfilmfestival.com 

5.- Telèfon: 938949990 

 d).- Número previst d’empreses a las quals es  pretén convidar a presentar ofertes: 3

 e).- Admissió de variants, si procedeix: No 

  

IX.- Obertura d’Ofertes. 

 a).- Direcció: Sant Honorat, 32 

 b).- Localitat y codi postal: Sitges – 08870. 

 c).- Data i hora: Es farà públic en el perfil del contractant. 

 

X.- Despeses de  Publicitat: 

Segons el cost dels suports seleccionats i amb un màxim de 1.000 euros.  

 

 

 

Sitges, 2 de juny de 2017 

 

 

 

 

 

 

Xavier Duran Muñoz 

Director General FSFICC 

 

 

 

 

 


