ANUNCI
Licitació per procediment obert del contracte per a la prestació del
servei de MUNTATGE I DESMUNTAGE D’ ESTANDS per a la 52 edició del
Sitges – Festival Internacional de Cinema de Catalunya
2019

1.- ENTITAT ADJUDICADORA
a).- Organisme: FUNDACIÓ SITGES, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA.
b).- Núm. expedient: 07/2019.
c).- Codi CPV: 45223800-4 Muntatge i instal·lació d’estructures prefabricades.
2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
a).- Descripció de l’objecte:
El Contracte té com a finalitat la prestació del servei de MUNTATGE I DESMUNTAGE
D’ESTANDS.
La descripció detallada del projecte es conté al Plec de Prescripcions Tècniques.
b).- Termini d’execució: El Contracte tindrà una durada inicial des de l’endemà de la data
de signatura del contracte fins el darrer dia de desmuntatge (16 d’octubre de 2019), però
en cas de necessitat, es podrà prorrogar fins el 31 de desembre de 2019, sempre que no
se’n modifiquin les clàusules.
El Calendari detallat d’execució es troba al Plec de Prescripcions Tècniques.
c).- Possibilitat de pròrroga: No.
3.-TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D’ADJUDICACIÓ
a).-Tramitació: Ordinària.
b).-Procediment: Obert.
c).-Forma d’adjudicació: Oferta més avantatjosa en el seu conjunt.
4.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
El valor estimat del contracte, de conformitat amb els criteris establerts en l’article 101.
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del sector públic, pel que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell, s’ha calculat sobre la base de l’import dels serveis adjudicats en el darrer any de
vigència de l’anterior contracte i tenint en compte la despesa que potencialment es
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generaria durant tota la possible durada del contracte. En tot cas, aquest valor té caràcter
orientatiu i no vinculant.
Seguint aquests criteris, el valor estimat del Contracte es fixa per a tota la seva durada en
31.200 € (trenta un mil dos-cents euros) mes 6.552 € (sis mil cinc-cents cinquanta-dos) en
concepte de IVA, que fa un total de 37.752 € (trenta set mil set-cents cinquanta dos).
5.- PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ
El pressupost base de licitació es xifra en un valor màxim de 31.200 € (trenta un mil dos-cents
euros) mes 6.552 € (sis mil cinc-cents cinquanta-dos) en concepte de IVA, que fa un total de
37.752 € (trenta set mil set-cents cinquanta dos).
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.
6.- GARANTIES
- Provisional: No.
- Definitiva: No.
7.- INFORMACIÓ
a).-Entitat: Departament Administratiu de la FUNDACIÓ SITGES, FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINEMA DE CATALUNYA.
b).-Domicili: Sant Honorat, 32.
c).-Localitat i codi postal: 08870-Sitges.
d).- Codi NUTS: ES51
e).-Telèfon: 938949990
f).-El Perfil de contractant es troba ubicat al Web de la Fundació sitgesfilmfestival.com.
g).-Horari: de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores.
h).-Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a 3 dies laborables abans de la data
límit de presentació de les propostes.
8.- REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA
a).- Solvència econòmica i financera: Els sol·licitats en els plecs.
b).- Solvència tècnica i professional: Els sol·licitats en els plecs.
2
C/ Sant Honorat, 32. 08870 Sitges. Telèfon: 938949990. www.sitgesfilmfestival.com

c).-Altres requisits específics:
o Capacitat d'obrar.
o No prohibició per a contractar.
o No estar sotmès a incompatibilitats.
o Compliment amb les obligacions amb la Seguretat Social.
o Compliment amb les obligacions tributàries.
o Per a les empreses estrangeres, declaració de submissió a la legislació espanyola.
d).- Criteris de valoració de les ofertes:
FORMULA DE PUNTUACIÓ: A cada punt de l’ oferta, la màxima puntuació s’atorgarà a
l’oferta que presenti les millors condicions.
La resta d’ofertes es puntuaran d’acord amb la següent fórmula:
puntuació = puntuació màxima * millor oferta / oferta que es valora.
OFERTA ECONÒMICA. S’atorgaran 65 punts a l’ oferta més econòmica, i a la resta s'aplicarà la
fórmula a dalt descrita.
L'oferta econòmica es valorarà sobre 55 punts.
La donació per mecenatge es valorarà sobre 10 punts
OFERTA TÈCNICA. 35 punts. Al millor de cada apartat s'aplicarà la puntuació màxima, i a la
resta segons la fórmula a dalt esmentada.
Valoració tècnica.
1
2

HOTEL MELIA SITGES
SALA CINEMA TRAMUNTANA MELIA - CABINA PROJECCIÓ

3 punts
3 punts

3
4
5
6
7

EXTERIOR HOTEL MELIA SITGES
ZONA CENTRE SITGES
PLATJA SANT SEBASTIÀ-ESTANDS EXTERIORS
CINEMA PRADO
CINEMA RETIRO

3 punts
3 punts
3 punts
3 punts
3 punts

8
9
M
M

TAQUILLES CENTRE
MOBILIARI GENERAL
Altres millores a proposta de l'empresa adjudicatària.
La utilització de materials de qualitat superior als que es descriuen al
PCT.
M L'optimització dels temps de muntatge dels estands i serveis
complementaris.

3 punts
3 punts
2 punts
3 punts
3 punts
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9.- PRESENTACIÓ D’OFERTES
a).- Data límit de presentació : 15 dies naturals a comptar des del dia següent a la
publicació de l’anunci en el Perfil de Contractant del web de la Fundació, es a dir, el dia 13 de
juny de 2019.
b).- Documentació que cal presentar: l’ exigida en els plecs de clàusules administratives
particulars i tècniques.
c).- Lloc de presentació : Oficines de la FUNDACIO SITGES, FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINEMA DE CATALUNYA, carrer Sant Honorat, 32. 08870 - Sitges.
El Perfil de contractant es troba ubicat al Web de la Fundació: sitgesfilmfestival.com.
Si l’últim dia és festiu, s’entendrà prorrogat el termini fins el primer dia hàbil següent.
d).- Termini en el qual el licitador resta obligat a mantenir la seva oferta: 5 mesos.
e).- L’empresa licitadora haurà de redactar l’oferta, preferentment, en català.
10.- OBERTURA D’OFERTES
La Mesa de contractació es reunirà a les oficines de la Fundació Sitges, Festival
Internacional de Cinema de Catalunya en les següents dates i horaris:
- Obertura Sobre A: 17 de juny de 2019 a les 12:30 hores. (Acte intern)
- Obertura Sobre B: 17 de juny de 2019 a les 13.45 hores. (Acte públic)
En cas de canvis en l’obertura de les ofertes s’anunciarà en el Perfil de Contractant del
web i es comunicarà per correu electrònic a les empreses licitadores.
11.- ALTRES INFORMACIONS
Bústia per a consultes tècniques: administracio2@sitgesfilmfestival.com.

Sitges, 29 de maig de 2019

Xavier Duran Muñoz
Director General FSFICC
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