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ANUNCI 

Licitació per procediment obert del contracte per la prestació del servei de gestió i assistència 

en viatges que inclou la gestió de la reserva, de l’emissió, de la modificació, de l’anul·lació, si 

s’escau, i del lliurament de bitllets de transport aeri, terrestre i marítim, d’allotjament en 

hotels i de lloguer de vehicles, com també el lloguer de sales de conferències i reunions i, en 

general, de qualsevol servei propi de les agències de viatges. Així mateix, inclou, quan 

s’escaigui, la realització d’activitats relatives a l’atenció protocol·lària o de representació i 

totes aquelles que siguin necessàries per mantenir la correcció, l’atenció social i 

representativa. 

 

1.- ENTITAT ADJUDICADORA: 

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

b).- Núm. expedient: 01/2018 

 

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE: 

a).- Descripció de l’objecte: Aquest contracte  té per objecte la prestació del servei de gestió i 

assistència en viatges que inclou la gestió de la reserva, de l’emissió, de la modificació, de 

l’anul·lació, si s’escau, i del lliurament de bitllets de transport aeri, terrestre i marítim, 

d’allotjament en hotels i de lloguer de vehicles, com també el lloguer de sales de 

conferències i reunions i, en general, de qualsevol servei propi de les agències de viatges. 

b).- Termini d’execució: La durada de les prestacions s’iniciarà el dia següent a la 

formalització del contracte i tindrà una durada màxima fins el dia 31 de desembre de 2018. 

c).- Possibilitat de pròrroga:  

El Contracte  es podrà prorrogar per un període de 24 mesos més sempre que no se’n 

modifiquin les clàusules. 

L’eventual pròrroga es formalitzarà en document expedit pel secretari de la Fundació.
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3.-TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ: 

a).-Tramitació: Ordinària 

b).-Procediment: Obert 

c).-Forma d’adjudicació: Oferta més avantatjosa en el seu conjunt. 

 

4.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 

El valor estimat del contracte, de conformitat amb els criteris establerts en l’article 101. 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del sector públic, pel que es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol  les directives del Parlament Europeu i del 

Consell, s’ha calculat sobre la base de l’import dels serveis adjudicats en el darrer any de 

vigència de l’anterior contracte i tenint en compte la despesa que potencialment es 

generaria durant tota la possible durada del contracte, incloent-hi les pròrrogues. En tot 

cas, aquest valor té caràcter orientatiu i no vinculant. 

Seguint aquests criteris, el valor màxim estimat del Contracte  es fixa per a tota la seva 

durada en 110.000 euros, IVA exclòs (23.100 euros en concepte d’IVA: diferents tipus 

impositius). 

 

5.- PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ: 

El pressupost base de licitació, corresponent a la durada inicial del Contracte, es xifra en un 

valor màxim de 110.000 euros, IVA exclòs (23.100 euros en concepte d’IVA: diferents tipus 

impositius) amb  càrrec del pressupost de l’any 2018. 

 

6.- GARANTIES 

- Provisional: No es preveu. 

- Definitiva: D’acord amb l’article 107 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del   

sector públic, s’eximeix de la constitució de garantia definitiva a l'empresa  adjudicatària del  

Contracte. 

 

7.- INFORMACIÓ: 

a).-Entitat: Departament Administratiu-Financer de la FUNDACIÓ SITGES FESTIVAL  

INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA.  

 b).-Domicili: Sant Honorat, 32. 

c).-Localitat i codi postal: 08870-Sitges. 
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 d).-Telèfon: 938949990 

 e).-El Perfil del contractant es troba ubicat al Web de la Fundació sitgesfilmfestival.com.  

     f).-Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores 

g).-Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a 3 dies laborables  abans de la  data 

límit de presentació de les proposicions. 

 

8.- REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA 

a).- Solvència econòmica i financera:  

No s'imposa una xifra anual mínima de negocis (IVA exclòs).  

b).- Solvència tècnica i professional: 

Les empreses  licitadores hauran de declarar la relació dels principals serveis o treballs 

realitzats que tinguin relació amb l’objecte del Contracte  en els tres exercicis anteriors que 

inclogui import, dates i destinatari públic o privat, dels mateixos, o els disponibles en funció 

de la data de creació o de l’inici de les activitats de l’empresa. En cas que la data de creació 

de l’empresa no permetés disposar de les dades de tres exercicis, aquest criteri s’acreditarà 

de forma proporcional. 

c).- Criteris de valoració de les ofertes: 

• Oferta econòmica: 60 punts. 

• Qualitat en la prestació del servei: 30 punts. 

• Disponibilitat horària: 5 punts. 

• Assegurances: 5 punts. 

• Puntuació total: 100 punts. 

 

9.- PRESENTACIÓ D’OFERTES 

a).-Data  límit  de   presentació:  fins  el  dia 20  de  març  a  les  13 hores,  sempre  que  hagin  

transcorregut  15  dies  naturals  a  comptar  des  del  següent  a la publicació de l’anunci en el 

Butlletí Oficial de la Província. 

b).- Documentació   que  cal  presentar:  la  documentació  administrativa  a   presentar   serà   

 l’ exigida en la clàusula 11 del plec de clàusules administratives particulars. 

c).- Lloc  de  presentació:  Departament   Administratiu – Financer  de  la  FUNDACIO   SITGES  

FESTIVAL  INTERNACIONAL  DE  CINEMA  DE  CATALUNYA,  Sant  Honorat, 32. 08870 Sitges. 
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El Perfil  del  contractant  es  troba  ubicat al  Web  de  la  Fundació  sitgesfilmfestival.com. 

Si  l’últim  dia  és   festiu,   s’entendrà  prorrogat  el  termini  fins  el  primer dia  hàbil següent. 

d).- Termini en  el qual  el  licitador  resta  obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos naturals. 

 

10.- OBERTURA D’OFERTES 

La Mesa de contractació, es reunirà a partir del primer dia hàbil després de la finalització del  

termini de presentació de proposicions, en el dia i lloc que oportunament es  comunicarà als  

licitadors. 

 

11.- ALTRES INFORMACIONS 

Bústia per a consultes tècniques: administracio2@sitgesfilmfestival.com. 

 

12.- DESPESES DE L’ANUNCI . Les despeses dels anuncis aniran a càrrec de l’adjudicatari i no  

serà superior a 1.500 €. 

 

 

 

Sitges, 5 de març de 2018 

 

 

 

 

 

 

Xavier Duran Muñoz 

Director General FSFICC 


