RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT DELS ELEMENTS I SUPORTS GRÀFICS D’IMATGE
CORPORATIVA I SENYALITZACIÓ DEL SITGES - 2022 FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE CATALUNYA
(Expedient núm. 18/2022)

I.- Un cop oberts els corresponents sobres, valorades les propostes i ponderada la
puntuació final de les proposicions presentades, la Mesa de Contractació del
procediment de referència va aprovar el passat 19 d’agost de 2022 la següent
classificació del les ofertes:
PUNTUACIÓ FINAL

Criteris subjectius

Criteris objectius

Total

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

INICIATIVES EVENTS, S.L

10

5

9

50

10

2

2

7

2

2

99

PALOSANTO COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.L.

10

5

8

7,5

0,2

2

1

0

0

1

34,7

S’adjunta l’informe de la puntuació dels criteris avaluables de forma automàtica.
(L’informe de la puntuació dels criteris avaluables de forma subjectiva forma part de
l’acta de l’obertura del Sobre 2, accessible a través del Perfil del Contractant de la
Fundació).
II.- En el mateix acte, la Mesa de Contractació va proposar l’adjudicació del contracte a
l’empresa INICIATIVES EVENTS, S.L. per ser la que ha presentat una proposició amb
millor relació qualitat-preu, supeditant l’adjudicació a què l’empresa complís amb el
requeriment de documentació previst en la clàusula 11.6 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars als efectes de comprovar que l’empresa està degudament
constituïda, el signant de la proposició ostenta l’apoderament suficient per formular
l’oferta i no està incurs el licitador en cap prohibició per contractar.
III.- En data 5 de setembre de 2022, i dins del termini exigit, l’empresa INICIATIVES
EVENTS, S.L. ha presentat la documentació requerida esmentada en el paràgraf
anterior.
En la seva virtut,
La Directora de la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya
RESOL:
Primer.- ADJUDICAR el contracte de SUBMINISTRAMENT DELS ELEMENTS I
SUPORTS GRÀFICS D’IMATGE CORPORATIVA I SENYALITZACIÓ DEL SITGES 2022 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE CATALUNYA
(expedient núm. 18/2022), complint amb les especificacions descrites en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, a l’empresa
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INICIATIVES EVENTS, S.L., atès que és el licitador que ha presentat l’oferta que
presenta una millor relació qualitat-preu.
Segon.- REQUERIR a l’adjudicatari per a la formalització del contracte en un
termini màxim de QUINZE (15) dies hàbils, a comptar des de la notificació de la
present resolució mitjançant la seva publicació en el Perfil del Contractant, tot advertint
que en cas que no s’hagués formalitzat el contracte dins del termini indicat per causes
a ell imputables, se li exigirà l’import equivalent al 3% del pressupost base de licitació.

Tercer.- Ordenar la publicació de la present resolució en el Perfil del Contractant de la
Fundació.

I per deixar constància, se signa el present informe en el lloc i la data indicats.

La Presidenta,

Secretaria

Mònica GARCIA MASSAGUÉ

Natàlia REY-JOLY RIPOLL

Sitges, 15 de setembre de 2022
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INFORME SOBRE ELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: 75 PUNTS.
Es valoren els criteris avaluables de forma automàtica de l’oferta presentada per
l’empresa INICIATIVES EVENTS, S.L.
I.
Descompte sobre el preu: 50 punts.
S’assignarà la puntuació màxima al licitador que presenti l’oferta més baixa de
conformitat amb la següent formula:

𝑃 = 50 (

𝐴−𝐵
)
𝐴−𝐶

On:
P = Puntuació proposta econòmica, arrodonida a dos decimals.
A = Pressupost base de licitació.
B = Pressupost ofert (suma dels preus per cada concepte).
C = Pressupost ofert més baix (suma dels preus per cada concepte).
Justificació de la formula: Compleix amb els principis de contractació pública, la major
baixa admesa serà la que obtingui la totalitat dels punts del criteri, no es tindran en
compte relacions matemàtiques que recaiguin sobre la baixa mitjana de les ofertes,
l’oferta igual al tipus no obtindrà puntuació i, tractant-se del preu, no s’inclouen llindars
de sacietat.
L’ empresa INICIATIVES EVENTS, S.L., presenta l’oferta més baixa, amb la qual cosa,
de conformitat amb la fórmula, s’atorga en aquest apartat la màxima puntuació.
➢ Puntuació obtinguda pel licitador: 50 punts.

II.

Temps de resposta o de reparació en cas d’incidència després del muntatge:
fins a 10 punts.

Es puntuarà el temps menor de resposta o reparació davant qualsevol incidència
desprès del muntatge, amb un màxim de 10 punts al licitador que proposi un temps de
resposta en hores més ràpid i de forma inversament proporcionals a la resta, de
conformitat amb la següent fórmula:

𝑃 = 10 (

𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡
)
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑙′𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎

Justificació de la fórmula: La fórmula referida fa que la màxima diferència de puntuació
en el present criteri depengui de la realització entre l’oferta amb menor temps de
resposta en hores i l’oferta amb major temps de resposta també en hores. L’oferta amb
menor temps de resposta obtindrà la màxima puntuació. Si un licitador no oferta un
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menor temps de resposta obtindrà 0 punts, no aplicant-se per aquell cas la formula
indicada anteriorment. La diferència de punts entre les ofertes dependrà de la dispersió
real entre les ofertes presentades pels licitadors respecte de la millor oferta.
El licitador es compromet a donar resposta i solució o reparació davant qualsevol
incidència desprès del muntatge en un termini de 30 minuts.
L’ empresa INICIATIVES EVENTS, S.L., presenta l’oferta amb menor temps de
resposta, amb la qual cosa, de conformitat amb la fórmula, s’atorga en aquest apartat la
màxima puntuació.
➢ Puntuació obtinguda pel licitador: 10 punts.
III.- Disponibilitat per encàrrecs d’urgència: fins a 2 punts.
S’atorgarà la puntuació màxima de 2 punts a aquelles empreses que mostrin la seva
disponibilitat d’assumir encàrrecs amb caràcter d’urgència, que hagin de ser atesos en
el termini de 24h a 48h.
El licitador SÍ mostra la disponibilitat d’assumir encàrrecs amb caràcter d’urgència, que
hagin de ser atesos en el termini de 24h a 48h.
➢ Puntuació obtinguda pel licitador: 2 punts.
IV.- Utilització de tintes a base d’aigua (sense dissolvents): fins a 2 punts.
S’atorgarà la puntuació màxima de 2 punts a aquelles empreses que acreditin la
utilització en el procés d’impressió de tintes formulades a base d’aigua (sense
dissolvents) tecnologia làtex que no continguin elements volàtils (VOC), que siguin
inodores i que no produeixen emissions que puguin afectar a la capa d’ozó.
L’acreditació d’aquest criteri es realitzarà mitjançant certificació del proveïdor, podent
arribar a acceptar-se també altres mitjans que la Fundació consideri que acrediten
suficientment aquest criteri.
El licitador SÍ utilitza en el procés d’impressió tintes a base d’aigua (sense dissolvents),
tecnologia làteix que no continguin elements volàtics (VOC), que siguin inodores i que
no produeixen emissions que puguin afectar a la capa d’ozó.
El licitador presenta la documentació acreditativa: Certificate Of Compliance – HP Latex
Ink – 3rd Generation.
➢ Puntuació obtinguda pel licitador: 2 punts.

V.- Valors mediambientals (optimització del consum energètic i minimització de
contaminants): fins a 7 punts.
S’atorgarà la següent puntuació a aquelles empreses que acreditin la disposició de
vehicles amb distintiu mediambiental en l’execució del contracte:
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Vehicles amb distintiu mediambiental tipus Zero emissions – 7 punts
Vehicles amb distintiu mediambiental tipus ECO – 5 punts
Vehicles amb distintiu ambiental tipus C – 1 punt
El licitador SÍ posa a disposició de l’execució del contracte vehicles amb distintiu
mediambiental tipus Zero emissions.
El licitador presenta la documentació acreditativa: Fitxa tècnica dels vehícles, distintiu
ambiental Zero Emissions i permissos de circulació.
➢ Puntuació obtinguda pel licitador: 7 punts.

VI.- Certificats gestió ambiental: fins a 2 punts.
S’atorgarà la puntuació màxima de 2 punts a aquelles empreses que acreditin comptar
amb el certificat vigent de gestió ambiental ISO 14001 o altra norma equivalent que
permeti demostrar el compromís assumit amb la protecció del medi ambient a través de
la gestió dels riscos mediambientals associats a l’activitat desenvolupada.
El licitador SÍ compta amb el certificat vigent de gestió ambiental ISO 14001 o altra
norma equivalent que permeti demostrar el compromís assumir amb la protecció del
medi ambient a través de la gestió dels riscos mediambientals associats a l’activitat
desenvolupada.
El licitador presenta la documentació acreditativa: Certificat conforme amb la norma
UNE-EN ISO 14001:2015.
➢ Puntuació obtinguda pel licitador: 2 punts.
VII.- Utilització de policanvas lliure de pvc: fins a 2 punts.
S’atorgarà la puntuació màxima de 2 punts a aquelles empreses que acreditin la
utilització policanvas lliure de pvc i amb posterior (trasera) negre.
L’acreditació d’aquest criteri es realitzarà mitjançant certificació del proveïdor, podent
arribar a acceptar-se també altres mitjans que la Fundació consideri que acrediten
suficientment aquest criteri.
El licitador SÍ utilitza policanvas lliure de pvc i amb posterior (trasera) negre.
El licitador presenta la documentació acreditativa: Informació del producte, avantatges,
aplicacions, compatibilitats i dades tècniques.
➢ Puntuació obtinguda pel licitador: 2 punts.
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Es valoren els criteris avaluables de forma automàtica de l’oferta presentada per
l’empresa PALOSANTO COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.L..
I.
Descompte sobre el preu: 50 punts.
S’assignarà la puntuació màxima al licitador que presenti l’oferta més baixa de
conformitat amb la següent formula:

𝑃 = 50 (

𝐴−𝐵
)
𝐴−𝐶

On:
P = Puntuació proposta econòmica, arrodonida a dos decimals.
A = Pressupost base de licitació.
B = Pressupost ofert (suma dels preus per cada concepte).
C = Pressupost ofert més baix (suma dels preus per cada concepte).
Justificació de la formula: Compleix amb els principis de contractació pública, la major
baixa admesa serà la que obtingui la totalitat dels punts del criteri, no es tindran en
compte relacions matemàtiques que recaiguin sobre la baixa mitjana de les ofertes,
l’oferta igual al tipus no obtindrà puntuació i, tractant-se del preu, no s’inclouen llindars
de sacietat.
➢ Puntuació obtinguda pel licitador: 7,5 punts.

II.

Temps de resposta o de reparació en cas d’incidència després del muntatge:
fins a 10 punts.

Es puntuarà el temps menor de resposta o reparació davant qualsevol incidència
desprès del muntatge, amb un màxim de 10 punts al licitador que proposi un temps de
resposta en hores més ràpid i de forma inversament proporcionals a la resta, de
conformitat amb la següent fórmula:

𝑃 = 10 (

𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡
)
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑙′𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎

Justificació de la fórmula: La fórmula referida fa que la màxima diferència de puntuació
en el present criteri depengui de la realització entre l’oferta amb menor temps de
resposta en hores i l’oferta amb major temps de resposta també en hores. L’oferta amb
menor temps de resposta obtindrà la màxima puntuació. La diferència de punts entre les
ofertes dependrà de la dispersió real entre les ofertes presentades pels licitadors
respecte de la millor oferta.
El licitador es compromet a donar resposta i solució o reparació davant qualsevol
incidència desprès del muntatge en un termini de 24 hores.
➢ Puntuació obtinguda pel licitador: 0,20 punts.
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III.- Disponibilitat per encàrrecs d’urgència: fins a 2 punts.
S’atorgarà la puntuació màxima de 2 punts a aquelles empreses que mostrin la seva
disponibilitat d’assumir encàrrecs amb caràcter d’urgència, que hagin de ser atesos en
el termini de 24h a 48h.
El licitador SÍ mostra la disponibilitat d’assumir encàrrecs amb caràcter d’urgència, que
hagin de ser atesos en el termini de 24h a 48h.
➢ Puntuació obtinguda pel licitador: 2 punts.
IV.- Utilització de tintes a base d’aigua (sense dissolvents): fins a 2 punts.
S’atorgarà la puntuació màxima de 2 punts a aquelles empreses que acreditin la
utilització en el procés d’impressió de tintes formulades a base d’aigua (sense
dissolvents) tecnologia làtex que no continguin elements volàtils (VOC), que siguin
inodores i que no produeixen emissions que puguin afectar a la capa d’ozó.
L’acreditació d’aquest criteri es realitzarà mitjançant certificació del proveïdor, podent
arribar a acceptar-se també altres mitjans que la Fundació consideri que acrediten
suficientment aquest criteri.
El licitador SÍ utilitza en el procés d’impressió tintes a base d’aigua (sense dissolvents),
tecnologia làteix que no continguin elements volàtics (VOC), que siguin inodores i que
no produeixen emissions que puguin afectar a la capa d’ozó.
El licitador no presenta documentació acreditativa.
➢ Puntuació obtinguda pel licitador: 1 punt.

V.- Valors mediambientals (optimització del consum energètic i minimització de
contaminants): fins a 7 punts.
S’atorgarà la següent puntuació a aquelles empreses que acreditin la disposició de
vehicles amb distintiu mediambiental en l’execució del contracte:
Vehicles amb distintiu mediambiental tipus Zero emissions – 7 punts
Vehicles amb distintiu mediambiental tipus ECO – 5 punts
Vehicles amb distintiu ambiental tipus C – 1 punt
El licitador NO posa a disposició de l’execució del contracte vehicles amb distintiu
mediambiental tipus Zero emissions.
➢ Puntuació obtinguda pel licitador: 0 punts.

VI.- Certificats gestió ambiental: fins a 2 punts.
S’atorgarà la puntuació màxima de 2 punts a aquelles empreses que acreditin comptar
amb el certificat vigent de gestió ambiental ISO 14001 o altra norma equivalent que
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permeti demostrar el compromís assumit amb la protecció del medi ambient a través de
la gestió dels riscos mediambientals associats a l’activitat desenvolupada.
El licitador NO compta amb el certificat vigent de gestió ambiental ISO 14001 o altra
norma equivalent que permeti demostrar el compromís assumir amb la protecció del
medi ambient a través de la gestió dels riscos mediambientals associats a l’activitat
desenvolupada.
➢ Puntuació obtinguda pel licitador: 0 punts.

VII.- Utilització de policanvas lliure de pvc: fins a 2 punts.
S’atorgarà la puntuació màxima de 2 punts a aquelles empreses que acreditin la
utilització policanvas lliure de pvc i amb posterior (trasera) negre.
L’acreditació d’aquest criteri es realitzarà mitjançant certificació del proveïdor, podent
arribar a acceptar-se també altres mitjans que la Fundació consideri que acrediten
suficientment aquest criteri.
El licitador SÍ utilitza policanvas lliure de pvc i amb posterior (trasera) negre.
El licitador no presenta documentació acreditativa.
➢ Puntuació obtinguda pel licitador: 1 punt.

Puntuació total obtinguda pels licitadors en l’aplicació de criteris avaluables
automàticament (sobre 2) Total: 75 punts.

INICIATIVES EVENTS, S.L.. TOTAL: 75 PUNTS.
I.
Descompte sobre el preu:50 punts.
II.
Temps de resposta o de reparació en cas d’incidència després del muntatge:10
punts.
III.
Disponibilitat per encàrrecs d’urgència:2 punts.
IV.
Utilització de tintes a base d’aigua (sense dissolvents):2 punts.
V.
Valors mediambientals (optimització del consum energètic i minimització de
contaminants):7 punts.
VI.
Certificats gestió ambiental:2 punts.
VII.
Utilització de policanvas lliure de pvc:2 punts.
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PALOSANTO COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.L.. TOTAL: 11,70 PUNTS
I.
Descompte sobre el preu:7,5 punts.
II.
Temps de resposta o de reparació en cas d’incidència després del muntatge:0,20
punts.
III.
Disponibilitat per encàrrecs d’urgència:2 punts.
IV.
Utilització de tintes a base d’aigua (sense dissolvents):1punt.
V.
Valors mediambientals (optimització del consum energètic i minimització de
contaminants):0 punts.
VI.
Certificats gestió ambiental:0 punts.
VII.
Utilització de policanvas lliure de pvc:1 punt.

Natàlia Rey-Joly Ripoll
Responsable Departament d’Administració FSFICC
Sitges, 19 d’agost de 2022
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