
 

 
ANUNCI. PROCEDIMENT NEGOCIAT. 

 
CONTRACTE DEL SERVEI DE DEL SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE 
STANDS DEL SITGES'2016- FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC 
DE CATALUNYA. 

 
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 MUNTATGE I DESMUNTATGE DE STANDS DEL 
SITGES'2016- FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC 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 i hauran estat desmuntades les 
instal·lacions no permanents segons el pla de treball aprovat. En tot cas les prestacions 
podran durar com a màxim fins al 31 de desembre de 2016. 

 
TRAMITACIO:  Ordinària. 
 
PROCEDIMENT: Negociat. 
 
GARANTIA PROVISIONAL: 
Atesa la naturalesa del contracte en el qual fins al compliment de la prestació no es 
comprometen recursos públics, i per tant les responsabilitats del contractista es poden 
fer efectives mitjançant la retenció en el preu, no serà exigible garantia provisional o 
definitiva. 

 
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: 
Criteris negociables: 
• L'oferta econòmica continguda a l'apartat 4 del present plec.  
• La millora de les condicions de l’apartat 2. 
La proposta econòmica que inclou l’apartat 4 es valorarà amb un màxim de 90 punts. 
Millores apartat 2 fins a 10  punts. 

 
PREU I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE . 

El valor estimat del contracte és de 31.600,00€ (trenta un mil sis-cents euros)   

Pressupost de licitació: L'import de licitació serà d'un màxim de 31.600,00€ (trenta un 
mil sis-cents euros)  mes 6.636,00 € en concepte de IVA, que fa un total de 38.236,00 €  

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

Estaran inclosos en els preus oferts qualsevol concepte inherent a la prestació de 
serveis i totes les despeses relatives al personal contractat per a la prestació de la 
mateixa (és a dir, els salaris i Seguretat Social, vacances i pagues extraordinàries, i 
festius i nit, les substitucions per baixes o malaltia, assegurança d'accidents individuals, 
etc.), així com impostos (excepte l'IVA segons s'expressa mes amunt) assegurances, 
llicències, autoritzacions, benefici industrial i altres despeses generals. 

 
GARANTIES 

Atesa la naturalesa del contracte en el qual fins al compliment de la prestació no es 
comprometen recursos públics, i per tant les responsabilitats del contractista es poden 
fer efectives mitjançant la retenció en el preu, no serà exigible garantia provisional o 
definitiva. 

 
PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS DE PARTICIPACIÓ:  15 dies naturals, comptador 
des de l’endemà de la publicació de l'anunci al perfil del contractant és a dir el 9 d’agost 
de 2016. 
 
DOCUMENTACIO A PRESENTAR:  La prevista al Plec de Condicions Administratives 
Particulars. 
 
Sitges, 25 de juliol de 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Xavier Duran Muñoz 
Director General FSFICC. 


