
 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE 
SERVEIS PER PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT PER PROCEDIR A LA 
PRESTACIÓ I LA REALITZACIÓ DEL SERVEI SUBTITULAT DEL SITGES’2015 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE CATALUNYA. 
 
 
 

ANUNCI DE LICITACIÓ  
 
 
 
I.- Entitat adjudicadora: Dades generals i dades pe r l’obtenció d’informació:  

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

CATALUNYA.  

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

 c).- Obtenció de documentació i informació. 

  1).- Dependència: Departament de Contractació. 

  2).- Domicili : Sant Honorat, 32 

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

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

5).- Direcció d’Internet del perfil del contractant : www.sitgesfilmfestival.com 

6).- Data límit d’obtenció de documentació i informació :  

El mitjà ordinari d’obtenir la informació a disposició dels empresari, inclosos 

el plecs, serà el perfil del contractant. 

Els plecs podran també obtenir-se a la secretaria de l’administració 

contractant. El termini i l’horari d’atenció als licitadors s’indicaran al PCAP. 

Si se sol·licita per correu, l’administració contractant practicarà la seva 

tramesa en el termini màxim de 3 dies hàbils. La data límit per sol·licitar la 

tramesa d’informació per correu serà el quart dia hàbil anterior al de la 

finalització del termini de licitació, sens perjudici que el licitador pugui 

obtenir els plecs fins que s’extingeixi el mateix termini a les dependències 

de la secretaria de l’administració contractant. 

Les dates límits dels apartats 2 i 3 es computaran per referència de la 

sol·licitud. 

 d).- Número d’expedient : 01/2015 

 

II.- Objecte del Contracte.  

 a).- Tipus : Privat  
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 b).- Descripció : Contractació de la prestació i realització del servei de subtitulat del  

SITGES’2015 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE CATALUNYA. 

 c).- Divisió por lots i número de lots/Número d’unitats : No 

 d).- Lloc d’execució/entrega:  

  1).- Domicili : Sant Honorat, 32 

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

 e).- Termini d’execució/lliurament : 9 de setembre de 2015. 

 f).- Admissió de pròrroga : No 

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

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

i).- CPV (Referència de Nomenclatura) 92130000-1 Serveis de projecció 

cinematogràfica CPC: 27 

 

III.- Tramitació i procediment:.  

 a).- Tramitació : Ordinària 

 b).- Procediment : Negociat amb publicitat 

 c).- Subhasta electrònica : No 

 d).- 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 aplicant 5, 3 o 1 punt. 

2- MILLORES sobre les tasques especificades a l’Annex 1, s’aplicarà un barem 

sobre 5 punts que puntuaran les millores següents: 

a) Vinculació de la pròpia empresa o gestió en alguna altra que es vinculi al Festival com 

a patrocinador o col·laborador.  

b) Altres millores del servei a criteri de l’empresa licitant que seran valorades per la 

Direcció General de la Fundació. 

S’atorgaran 5 punts a la millor proposta, 3 punts a la segona millor proposta i 1 punt a la 

tercera millor proposta 

 

IV.- Valor estimat del contracte:  

84.000  € (vuitanta quatre mil euros) 

 

V.- Pressupost base de licitació:  
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84.000 € (vuitanta quatre mil euros) més 17.640 € (disset mil sis-cents quaranta euros) 

corresponent al 21% d’IVA, que ascendeix a un total de 101.640 € (cent mil u sis-cents 

quaranta euros) 

 

VI.- Garanties exigides.  

b).- Definitiva (5%) : 4.200 euros,- (Quatre mil dos-cents) euros. 

 

VII.- Requisits específics del contractista.  

 a).- Classificació, en el seu caso (grup, subgrup i categoria) : No 

 b).- Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional, en el seu cas : 

Solvència econòmica i financera  (indicar quins mitjans d’entre els següents) (per 

imports inferiors a 120.202,42 € iva inclòs): 

· Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o al registre oficial que correspongui. 

Els empresaris no obligats a presentar els comptes a Registres oficials podran aportar, 

com a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.  

- Solvència tècnica i professional  (indicar quins mitjans d’entre els següents): 

a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que 

inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o treballs 

efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan 

el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte 

privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant 

una declaració de l'empresari, en el cas, aquests certificats seran comunicats directament 

a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.  

b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a l'empresa, 

participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat.  

           

1.6  Per les empreses estrangeres, declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats 

i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les incidències que, de manera directe 

o indirecte, poguessin sorgir del contracte amb renúncia, en el seu cas, al foro 

jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitant. 

 

1.7 Per a les empreses no comunitàries, a més de les condicions d’aptitud, capacitat i 

solvència establerts més amunt, hauran de justificar mitjançant els medis establerts a 

l’article 55 TRLCSP l’aplicació en llurs respectius estats d’origen del principi de 
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reciprocitat en relació amb l’admissió d’empreses espanyoles a la participació en la 

contractació pública d’aquells. 

 

Així mateix aquestes empreses també hauran d’acreditar tenir oberta una sucursal a 

l’estat espanyol, amb designació d’apoderats o representants per a llurs operacions, i que 

estiguin inscrites al Registre Mercantil. 

 

1.8 Adreça de correu electrònic per la tramesa de les notificacions. 

La documentació exigida es podrà presentar en original o còpia de la mateixa, 

degudament compulsada o autenticada per l’Administració o per notari. 

Tanmateix aquelles empreses que estiguin inscrites al Registre de Licitadors de la 

Diputació de Barcelona o al Registre de Licitadors I Empreses classificades de la 

Generalitat de Catalunya restaran eximides de presentar la documentació continguda als 

apartats de l’1.1 a l’1.5, a excepció en aquest darrer cas de la solvència financera, 

econòmica i tècnica específica, si  no consta en el Registre de Licitadors, sempre i quan 

aportin la diligència d’inscripció juntament amb la declaració responsable de les dades 

que inclou continuen vigents. 

Les propostes presentades amb posterioritat al termini de presentació establert no seran 

admeses encara que consti que es varen lliurar a correus abans de la finalització del 

termini, a excepció que es remeti a l’Òrgan de Contractació per tèlex, fax, telegrama o 

correu electrònic la justificació de la data de remissió de l’oferta el mateix dia que s’envià 

per correu. La remissió de l’anunci per correu electrònic s’ajustarà a allò establert en 

quant a la seva validesa a l’article 80.4 del Reglament General de la Llei de Contractes de 

les Administracions Públiques. 

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. 

 c).- Altres requisits específics : 

 d).- Contractes reservats : No. 

 

VIII.- Presentació d’ofertes o de sol·licituds de p articipació.  
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 a).- Data límit de presentació : 15è dia natural, comptador des de l’endemà de la 

publicació de l’anunci al perfil del contractant.  

 b).- Modalitat de presentació : Paper. 

 c).- Lloc de presentació. 

1.- Dependència : FUNDACIÓ SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

CINEMA DE CATALUNYA 

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

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

  4.- Direcció electrònica: administracio@sitgesfilmfestival.com 

5.- Telèfon : 938949990 

 d).- Número previst d’empreses a les que es pretén invitar a presentar ofertes 

(procediment restringit) :---------------  

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

 f).- Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta : 3 

mesos 

 

IX.- Obertura d’Ofertes.  

 a).- Direcció :  Sant Honorat, 32 

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

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

 

X.- Despeses de Publicitat :  

 

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

 

XI.- Data d’enviament de l’anunci al «DOUE» (en el seu cas) :  --- 

 

XII.- Altres Informacions :  

 

 

 

Sitges, 6 de maig de 2015 
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Xavier Duran Muñoz 

Director General FSFICC 


