Informe justificatiu de la celebració d’un contracte

Contracte: Contracte administratiu

Unitat promotora:
Agència Catalana de Turisme

Tipus: Serveis
Expedient: EXP/ACT-2019-00176

Procediment: concreció de condicions

Títol: Contractació d’una central de mitjans homologada per la Generalitat de Catalunya per la gestió i inserció
de publicitat per promocional el turisme actiu i de natura de Catalunya a mercats internacionals i al territori
estatal.

Objecte:

Contractació d’una central de mitjans homologada per la Generalitat de Catalunya per la
gestió i inserció de publicitat institucional durant 2019 en la resta de l’estat i internacionalment
per a la promoció del turisme actiu i de natura a Catalunya.
Justificació de la necessitat de contractar:

L’objectiu és la promoció de Catalunya com a destinació sostenible de turisme actiu i de
natura per tal de reforçar la comunicació als mitjans on line amb una estratègia segmentada
360º.
Per al producte turisme actiu de Catalunya és interessant realitzar una promoció enfocada
a captar turistes fora de la temporada purament turística. Els mercats on adreçar la
promoció seran d’una banda mercats de proximitat com són l’espanyol i el francès que per
les seves característiques poden venir a Catalunya amb molta més freqüència, aprofitar
els festius assenyalats i en períodes idonis per a desestacionalitzar com són la primavera
i la tardor. I de l’altra mercats internacionals d’importància i prioritaris per a la promoció de
Catalunya com a destinació de turisme actiu i de natura com són Regne Unit, Alemanya i
Estats Units. En aquesta promoció es donarà prioritat a donar visibilitat a les empreses
afiliades als programes de treball de l’Agència Catalana de Turisme.
Determinació del preu del contracte i criteris d’adjudicació:

Per poder realitzar aquest servei d’inserció als mitjans s’ha realitzat la corresponent
comanda i petició d’oferta econòmica pel procediment de concreció de condicions per raó
de la quantia que s’estableix a la clàusula trenta-quatrena del Plec de clàusules
administratives particulars que regula l’Acord Marc de serveis de gestió i inserció de
publicitat institucional en els mitjans de comunicació, adjudicat pel Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda en data 18 d’octubre de 2018 (expedient PR-201854).
En concret i per la tipologia d’inserció (inserció als mitjans de comunicació d’una campanya
de publicitat per promocionar el turisme actiu de Catalunya, als mercats internacionals i al
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territori estatal a través de mitjans on i offline (internet, premsa i revistes), s’ha enviat
comanda per correu electrònic a les empreses contractistes del Lot 1 (Mulitimèdia) de
l’Acord Marc: Havas Media Group Spain, S.A; Carat España S.A.U; Wavemaker Publicidad
Spain SL (abans Focus Media SL).
Cal tenir en compte que la concreció de condicions no requereix d’uns serveis d’anàlisi
prèvia ni de planificació ja que es tracta d’una comanda tancada per a un mitjà, uns suports
i un número d’insercions concrets, per tant a l’hora de seleccionar només es valorarà
l’oferta econòmica, la qual es puntuarà amb un màxim de 100 punts.
Per a valorar l’oferta econòmica presentada el criteri emprat és el preu unitari final
optimitzat.
La puntuació màxima d’aquest criteri és de 100 punts i s’aplicarà la fórmula següent:
Puntuació = (100 punts) x (import base (*) més baix)
(import base (*) que es valora)
Aquest import base (*), inclou tots els descomptes i càrrecs abans d’IVA, inclosa la comissió
d’agència.
El pressupost base d’aquesta licitació amb l’IVA exclòs és de 119.000,00€. El preu base
de licitació amb l’IVA és de 143.990,00€ i les ofertes presentades han estat les següents:
Empresa
Wavemaker Publicidad Spain SL

Import Net
104.724,58€

IVA (21%) Oferta (IVA inclòs)
21.992,17€ 126.716,74€

Carat España SAU

109.788,67€

23.055,62€ 132.844,29€

Havas Media Group

108.791,50€

22.846,22€ 131.637,72€

En la proposta de licitació de concreció un dels mitjans on-line que es demanava al mercat
francès era GEO:

Geo.fr

Reportatge redaccional

Home

1

A partir del 2on
semestre

Post Facebook Geo

No es determina 1

A partir del 2on
trimestre

Co-branding a les
pàgines Geo i National
Geo

No es determina

2n semestre

Nativ Geo i National
Geo

No es determina

289.000
impressions
600.000
impressions

2n semestre
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L’empresa Wavemaker Publicidad Spain S.L. ha presentat oferta però tal i com ens informa
en el correu de presentació de proposta de data 15 de maig a les 11:49h., no contempla
totes les insercions del suport Geo.
L’empresa Carat Espanya SAU, presenta dins la seva proposta, una proposta genèrica per
al mitjà Geo.
I l’empresa Havas Media Group presenta dins la seva proposta, una proposta genèrica per
al mitjà Geo, detallant insercions demanades.
Per aquest motiu es considera descartar la proposta de l’empresa Wavemaker Publicidad
Spain S.L. perquè la proposta presentada, no s’adequa al que es demana als plecs tècnics.
Per tant es valoren les dues empreses que han presentat la proposta en la seva totalitat. I
les puntuacions obtingudes d’acord amb els criteris de valoració per ordre decreixent han
estat les següents:
Empresa
Havas Media Group
Carat España SAU

Valoració de
l'oferta econòmica
100
99,09

Conclusió:
L‘oferta presentada per Havas Media Group Spain S.A., ha quedat classificada en el primer
lloc i, per tant, resulta la més avantatjosa econòmicament.
Havas Media Group Spain S.A., ha presentat la declaració responsable que s’adjunta
conforme manté les condicions inicials de capacitat, solvència i representació que van
acreditar en el procediment per a l’adjudicació de l’Acord marc i la classificació empresarial
obligatòria que correspongui, si és el cas.
Per tant, proposo l’adjudicació de la concreció de condicions per al servei de gestió i
inserció de publicitat institucional als mitjans de comunicació d’una campanya de publicitat
per promocionar el turisme actiu i de natura de Catalunya a mercats internacionals i al
territori estatal a través de mitjans on i offline (internet, premsa i revistes), des del 27 de
maig fins a l’1 de desembre a l’empresa Havas Media Group Spain S.A amb CIF
A78809662 per un import de 108.791,50€ més l’IVA del 21%, total import amb IVA de
131.637,72€
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