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

 

 
 
 

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DEL 
SERVEIS PER PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT PER PROCEDIR A LA 

PRESTACIÓ I REALITZACIÓ DEL SERVEI DE MUNTATGE I DESMUNTATGE D’ 
ESTANDS DEL 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: 06/17 

 

II.- Objecte del Contracto. 

 a).- Tipus: Privat  

b).- Descripció: Contractació del Servei de Muntatge i Desmuntatge d’ Estands per al 

Sitges – 2017 Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 

 c).- Divisió per lots i número de lots/Número de unitats: No 

 d).- Lloc d’execució/entrega:  

1).- Domicili: Sant Honorat, 32 

 2).- Localitat i codi postal: 08870-Sitges 
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e).- Termini d’execució/entrega:  

 
El termini d’execució serà el que es detalla al calendari de muntatge i desmuntatge 

següent:  

• Centre Cultural Miramar, 21 de setembre. 

• Taquilles Centre (Edifici Turisme-Estació RENFE) el 25 de setembre. 

• Estands Platja Sant Sebastià a partir del 29 de setembre. 

• Sala VIP i panelatge hall, a partir del 30 de setembre. 

• Muntatge del l’auditori a partir del divendres 30  de setembre a les 08:00h. 

• Muntatge oficina de premsa, sala Garbí, a partir del 30 de setembre. 

• Estands exteriors Melià, Cha-cha i Pip-Pop, a partir del 2 d’octubre. 

• Hall d’entrada Escorxador a partir del 28 de setembre. 

• Taquilles Melià a partir de 3 d’octubre, 18h (acabada el dia 4 a les 15h) 

• Sala Tramuntana a partir del 4 d’octubre. 

• Muntatge dels mostradors de recepció i acreditacions al hall Hotel a partir del 4 

d’octubre. 

 

Tota la construcció modular haurà d’estar acabada com a màxim el dijous 4 d’octubre. Es 

preveu una durada màxima de muntatge d’entre 1 i 5 dies, depenent de la zona a muntar. 

Per complir amb els terminis establerts les empreses adjudicatàries hauran de preveure 

treballar en horari nocturn i festius. 

Les propostes tècniques de les empreses podran reduir-ne el número de dies i hores de 

muntatge necessaris i optimitzar el calendari fitxat en funció de la capacitat de recursos i 

viabilitat tècnica de la seva proposta. En qualsevol cas la proposta recollirà detalladament 

el planning de muntatge amb la indicació del dia i hora d’inici i de finalització de la 

construcció dels Estands de cada espai així com els recursos que es destinaran pel seu 

compliment. 

Inici del desmuntatge a partir de les 8:00 hores del dilluns 16 d’octubre de 2017, 

donant prioritat a l’interior de l’Hotel Melià Sitges. 

Data límit de finalització del desmuntatge el 18 d’octubre 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 
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III.- Tramitació y procediment:. 

 a).- Tramitació: Ordinària 

 b).- Procediment: Negociat amb publicitat 

 c).- Subhasta electrònica: No 

 d).- 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. 

Les millores de l’ apartat 2 es valoraran amb un màxim de 10 punts. 

   
IV.- Valor estimat del contracte: 

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

6.636,00 € en concepte de IVA, que fa un total de 38.236,00 €.  

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. 

 

V.- Pressupost base de licitació:  

L'import de licitació serà d'un màxim de 31.600,00€ (trenta un mil sis-cents euros) més 

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.  

 

VI.- Garanties exigides.  

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. 

Donat que en aquest contracte no s'exigeixen garanties, la FUNDACIO retindrà de cada 
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factura un 5 per cent del seu valor fins que l’òrgan tècnic confirmi el correcte 

funcionament de la prestació. 

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

 a).- Data límit de presentació: 10 dies naturals,  des del dia després de la recepció de 

la invitació o publicació en el perfil del contractant, es a dir, el dissabte 5 d’agost però 

que es prorrogarà fins el dilluns 7 d’agost de 2017.  

 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 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, 26 de juliol de 2017 

 

 

 

 

 

 

Xavier Duran Muñoz 

Director General FSFICC 


