ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE B) PER A LA CONTRACTACIÓ PER
PROCEDIMENT OBERT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TICKETING PER
AL SITGES’2018 - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE
CATALUNYA

Sitges, 17 de maig de 2018
Quan són les 11:00 hores del dia amb el que s’encapçala aquesta acta, es reuneix la
mesa de contractació per procedir a l’ OBERTURA DE PLIQUES (SOBRE B) PER A
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TICKETING PER AL SITGES’2018 - FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE CATALUNYA
Presideix:


Xavier Duran Muñoz – Director General de la Fundació Sitges, Festival
Internacional de Cinema de Catalunya.

Vocals:
 Natàlia Rey-Joly Ripoll, Responsable del Departament d’Administració de la
Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya.
 Frederic Lloveras Homs, Secretari de la Fundació Sitges, Festival Internacional
de Cinema de Catalunya.
 Cristina Solé Pujante, Adjunta del Departament d’Administració, per delegació
de Mònica Garcia Massagué, Sots-directora de la Fundació Sitges, Festival
Internacional de Cinema de Catalunya.
Secretaria:


Nadia Mendiola Belmonte, Auxiliar Administrativa al Departament
d’Administració de la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de
Catalunya.

Assisteixen:


Manel Magriña, en representació de la empresa 4 TICKETS SL IMPRONTA
SOLUCIONES SL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982.

Per tractar-se d’un procediment obert, la licitació va ser difosa al BOPB, amb el núm.
de Registre 062018000169, en data 27 d’ abril de 2018 i al Perfil del Contractant del
web de la Fundació www.sitgesfilmfestival.com, segons es desprèn de l’ expedient, i
han presentat proposició, dins del termini d’ admissió, els següents licitadors:
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1. MANANTIAL DE IDEAS, S.L. NIF: B26450932
2. 4 TICKETS SL IMPRONTA SOLUCIONES SL UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS, LEY 18/1982. NIF:U66586074
Un cop admeses les proposicions presentades per les esmentades empreses a
l’apartat anterior, es procedeix a l’obertura del sobre B.
Pren la paraula el Sr. Frederic Lloveras, Secretari de la Fundació i llegeix en veu alta
les proposicions presentades i que es detallen a continuació:
1. MANANTIAL DE IDEAS, S.L. NIF: B26450932
En relació amb la licitació del contracte per a la prestació del servei de ticketing,
formula la següent oferta econòmica:
Preu unitari anual per comissió:
Entrades:
- Comissió per entrada individual venda on-line = 0,36 €
- Comissió reserva entrada masterclass = 0,38 €
- Comissió entrades “Extra” (val x 1 entrada) = 0,38 €
- Comissió per emissió d’ invitació = 0 €
Abonaments:
- Comissió per emissió d’abonament invitació = 3,75 €
- Comissió per venda abonament VIP Auditori i Retiro = 3,75 €
- Comissió per venda abonament Auditori = 3,75 €
- Comissió per venda abonament Matinée = 3,75 €
- Comissió per venda abonament primera meitat = 3,75 €
- Comissió per venda abonament segona meitat = 3,75 €
- Comissió per venda de packs Anima’t, Carnet Jove i FAN 10, = 1,50 €
- Comissió per venda de packs SUPER FAN 20 = 3 €
- Comissió per venda de packs DE CULTE 30 = 4,50 €
- Comissió per venda acreditació = 0 €
- Comissió pre-order catàleg = 0,33 €
- Comissió pre-order tote bag = 0,33 €
- Comissió pre-order catàleg + tote bag = 0,33 €
Preu total anual per comissió: (aforaments màxims) * Els aforaments màxims es
calculen dividint els imports totals entre els preus unitaris que es detallen a la clàusula
setena: valor estimat del contracte d’aquest plec.
-

Entrada venuda online : 45.275,40 €
Venda abonaments VIP Auditori i Retiro, Auditori, Matinée, primera meitat i
segona meitat = 975,00 €
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-

Venda de packs Anima’t, Carnet Jove i FAN 10 = 1.500,00 €
Venda de packs SUPER FAN 20 = 1.500,00 €
Venda de packs DE CULTE = 2.250,00 €
Comissió pre-order catàleg = 0,33 € x 500 = 165,00 €
Comissió pre-order tote bag = 0,33 € x 500 = 165,00 €
Comissió pre-order catàleg + tote bag = 0,33 € x 500 = 165 €

A) Total anual per comissió: 51.995,40 €
Preu tota anual per la implementació i desenvolupament dels mòduls de l’ aplicació,
les especificacions tècniques dels mòduls de l’ aplicació es troben determinats en el
Plecs de Prescripcions Tècniques.
Implementació mòdul de venda:
(Zero Euros)

0- €

Implementació mòdul acreditacions i invitacions:
(Zero Euros)

0- €

Implementació mòdul de control d’ accés:
(Zero Euros)

0- €

Lloguer d’ equips:
(Zero Euros)

0- €

B) Total Implementació i lloguer d’ equips:
(Zero Euros)

0- €

TOTAL A+B =
(Cinquanta-un mil nou-cents noranta-cinc amb quaranta)

51,995,40 €

Els preus no inclouen IVA.
2. 4 TICKETS SL IMPRONTA SOLUCIONES SL UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS, LEY 18/1982. NIF:U66586074
En relació amb la licitació del contracte per a la prestació del servei de ticketing,
formula la següent oferta econòmica:
Preu unitari anual per comissió:
Entrades:
- Comissió per entrada individual venda on-line = 0.45 €
- Comissió reserva entrada masterclass = 0.45 €
- Comissió entrades “Extra” (val x 1 entrada) = 0.45 €
- Comissió per emissió d’ invitació = 0 €
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Abonaments:
-

Comissió per emissió d’abonament invitació = 0 €
Comissió per venda abonament VIP Auditori i Retiro = 5 €
Comissió per venda abonament Auditori = 5 €
Comissió per venda abonament Matinée = 5 €
Comissió per venda abonament primera meitat = 5 €
Comissió per venda abonament segona meitat = 5 €
Comissió per venda de packs Anima’t, Carnet Jove i FAN 10, = 2 €
Comissió per venda de packs SUPER FAN 20 = 4 €
Comissió per venda de packs DE CULTE 30 = 6 €
Comissió per venda acreditació = 0 €
Comissió pre-order catàleg = 0.45 €
Comissió pre-order tote bag = 0.45 €
Comissió pre-order catàleg + tote bag = 0.45€

Preu total anual per comissió: (aforaments màxims) * Els aforaments màxims es
calculen dividint els imports totals entre els preus unitaris que es detallen a la clàusula
setena: valor estimat del contracte d’aquest plec.
-

Entrada venuda online : 56.594,25 €
Venda abonaments VIP Auditori i Retiro, Auditori, Matinée, primera meitat i
segona meitat = 1.300 €
Venda de packs Anima’t, Carnet Jove i FAN 10 = 2.000 €
Venda de packs SUPER FAN 20 = 2.000 €
Venda de packs DE CULTE = 3.000 €
Comissió pre-order catàleg = 0.45 € x 500 = 225 €
Comissió pre-order tote bag = 0.45 € x 500 = 225 €
Comissió pre-order catàleg + tote bag = 0.45 € x 500 = 225 €

B) Total anual per comissió: 65.569,25 €
Preu tota anual per la implementació i desenvolupament dels mòduls de l’ aplicació,
les especificacions tècniques dels mòduls de l’ aplicació es troben determinats en el
Plecs de Prescripcions Tècniques.
Implementació mòdul de venda:
(Zero Euros)

0- €

Implementació mòdul acreditacions i invitacions:
(Zero Euros)

0- €

Implementació mòdul de control d’ accés:
(Zero Euros)

0- €

Lloguer d’ equips:
(Zero Euros)

0- €
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B) Total Implementació i lloguer d’ equips:
(Zero Euros)

0- €

TOTAL A+B =
(Seixanta-cinc mil cinc-cents seixanta-nou)

65.569,25 €

Els preus no inclouen IVA.
Pren la paraula el Sr. Manel Magriña en representació de l’empresa 4 TICKETS SL
IMPRONTA SOLUCIONES SL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982, i
pregunta als membres de la mesa de contractació si l’oferta presentada per l’empresa
MANANTIAL DE IDEAS S.L. es pot considerar anormalment baixa.
Argumenta que segons la seva experiència, l’oferta econòmica de 4 TICKETS SL
IMPRONTA SOLUCIONES SL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 ja
està molt ajustada per poder dur a terme correctament el servei.
El Sr. Secretari respon que demanarà a l’empresa MANANTIAL DE IDEAS S.L. un
informe explicatiu de la seva oferta econòmica per valorar si és aquesta temerària.
I perquè així consti, signo la present acta en el lloc i la data indicats en
l’encapçalament.
El President,

La Secretària,

Xavier DURAN MUÑOZ

Nadia MENDIOLA BELMONTE
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