RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS BASAT EN ACORD MARC.

Unitat promotora Unitat de mercats internacionals de l’Agència Catalana de Turisme
Expedient

ACT-2019-00159

Procediment:

Encàrrec de serveis basat en l’acord marc per a la prestació de servei de
gestió i assistència en viatges. (Exp. CSS 2017 75)
Realització dels serveis de gestió i assistència per la realització d’un
viatge denominat “Roadshow Sud-Amèrica”, que tindrà lloc a les ciutats
de Rio de Janeiro, Buenos Aires i Santiago de Xile, per portar a terme un
programa de trobades comercials i esdeveniments promocionals de
Catalunya com a destinació turística: bitllets d’avió, servei de transport,
allotjament, sales/venues, càterings vinculats als actes i equips d’àudio.

Objecte

ANTECEDENTS
Primer.- L’Agència Catalana de Turisme vol contractar l’encàrrec de serveis esmentat d’acord
amb el brífing de data 21 de gener de 2019.
Segon.- El 7 de febrer de 2019 l’empresa Atlanta Agencia de Viajes SA, va presentar un
pressupost per un import de CINQUANTA-TRES MIL VUIT-CENTS CATORZE EUROS AMB
TRENTA-UN CÈNTIMS (53.814,31-€), IVA exclòs.
Tercer.- El 26 de febrer de 2019 es va aprovar la despesa corresponent a aquest encàrrec de
serveis.
Quart.- En data 27 de febrer de 2019 s’emet informe justificatiu per part de la unitat
promotora en el qual es justifica la necessitat de contractar i la previsió de despesa per a la
prestació del servei de gestió i assistència en viatges de l’objecte esmentat, en el que es
justifica també el perquè s’ha seleccionat a l’empresa Atlanta Agencia de Viajes, SA.

FONAMENTS DE DRET
Primer. S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació de l’encàrrec
de serveis, d’acord amb allò que disposa la clàusula 33.1. de l’Acord Marc.
Segon.- Atès el que estableix l’esmentada clàusula, els encàrrecs basats en l’Acord Marc es
poden encarregar directament a qualsevol de les empreses adjudicatàries quan l’import sigui
inferior a 60.000 (IVA exclòs) motivant-ho degudament, segons les condicions objectives,
tècniques i econòmiques ofertes, per a l’execució dels serveis de l’Acord marc i la seva millor
correspondència amb les característiques que els siguin inherents, i les seves necessitats, tant
des del punt de vista tècnic com econòmic
Tercer. - D’acord amb els articles 10.2.g) i 18.2 de la Llei 15/2007, del 5 de desembre, de
l’Agència Catalana de Turisme, i l'article 13.2.g) en relació a l’article 21.2 del Decret 192/2009,
de 9 de desembre, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de Turisme, l’òrgan de
contractació de l’Agència Catalana de Turisme és el director o directora.

Per tot això,

RESOLC:
1. Adjudicar l’encàrrec de serveis abans indicat amb les característiques següents:
Empresa adjudicatària: ATLANTA AGENCIA DE VIAJES, S.A.
NIF: A08649477
Import base €
IVA €
Import d’adjudicació
59.500,00€
5.950,00€
Termini d’execució: Des de la data d’adjudicació i fins 31/03/2019

Import total €
65.450,00€

El tipus d’IVA d’aquest expedient és “diferents tipus d’IVA” atès que s’haurà d’aplicar
un IVA diferent segons el tipus de serveis que es facturin.
En tot cas, l’import és un màxim que variarà en funció de les persones assistents als
actes comercials que es realitzaran durant el viatge Roadshow Sud-Amèrica, objecte de
l’encàrrec de serveis.
L’empresa adjudicatària ha de respectar les condicions tècniques i econòmiques dels
serveis de gestió i assistència en viatge (Exp. CCS 2017-75) per a l’execució dels serveis
objecte d’aquest encàrrec de serveis.

2. Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i publicar-la a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada davant de la persona titular del departament competent en matèria de turisme,
segons el que estableix els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la notificació, sens perjudici que
pugui interposar algun altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus
interessos.
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