Consulta preliminar de mercat.
Objecte: Acord marc per a la homologació del proveïdors dels serveis d’organització
i gestió de congressos i altres esdeveniments similars (seminaris, workshops,
conferències, etc.) per a la Universitat Pompeu Fabra.
CPV: 79950000-8, serveis d’organització d’exposicions, fires i congressos.
Òrgan de contractació: Universitat Pompeu Fabra
Tipus de contracte: Serveis
Procediment de licitació: Obert
Àmbit de consulta
Descripció de la necessitat:
La Universitat Pompeu Fabra és una entitat educativa compromesa amb la difusió i
la promoció del coneixement. Com a tal, freqüentment celebra esdeveniments de
tots mena, tals com congressos, jornades, taules rodones, seminaris, etc.
encaminats, precisament, a crear espais per compartir el coneixement i difondre’l.
La celebració d’un acord marc que permetés homologar empreses organitzadores
d’aquest tipus d’esdeveniments, facilita la labor de la UPF a l’hora de portar a terme
aquest tipus d’activitats, tant per la freqüència amb la que es realitzen (com les
Summer School); com pel seu compromís amb la difusió del coneixement.
Actualment no es disposa de recursos humans especialitzats suficients per atendre a
aquestes necessitats.
Per tal d’afavorir la participació d’empreses, es valora un disseny de l’acord marc
distribuït en els dos lots següents:
-

Esdeveniments d’un gran nombre de participants o amb una gran complexitat o
pressupost;
Esdeveniment amb un nombre de participants reduït o amb menys nombre
d’activitats.

A més a més, es planteja que les empreses homologades s’encarreguin no només de
les despeses, sinó també de la gestió dels ingressos, i, derivat d’això, que al final de
l’esdeveniment es pugui fer un rendiment de comptes de resultats (per exemple,
mitjançant auditories externes a partir d’un cert import) i a liquidar l’import resultant,
sigui positiu o negatiu.
La finalitat d'aquesta consulta preliminar és, conèixer i oferir l’oportunitat al sector
de fer aportacions que ajudin a definir i millorar el futur expedient de contractació en
concret, pel que fa a:
1. Configuració dels lots del contracte.
2. Analitzar les diverses tasques que poden realitzar les empreses organitzadores
d’esdeveniments, en cada un dels lots.
3. Conèixer quins aportacions de qualitat poden oferir les empreses al disseny
proposat, incloses les de caràcter mediambiental i social.
Informació complementària
1. Aquesta consulta preliminar de mercat és només una indicació d'una possible
futura licitació, no un compromís d'iniciar el procediment.

2. No forma part de cap procés de pre-qualificació o pre-selecció i va adreçada a
totes les empreses del sector que estiguin interessades en prestar aquest servei o
que pensin que poden aportar solucions.
3. Metodologia. Les empreses interessades es posaran en contacte amb el Servei
d'Infraestructures i Patrimoni de la Universitat (licitacions@upf.edu) i s’acordarà una
trobada presencial.
4. Les aportacions
licitacions@upf.edu.
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5. Una vegada acabada la consulta, amb els resultats s’elaborarà una memòria que
inclourà totes les actuacions realitzades, les empreses que hi han intervingut, les
qüestions formulades i les respostes obtingudes. No obstant això, la Universitat no
revelarà cap informació tècnica o comercial que hagi estat designada pel participant
com a confidencial.
6. El període de consultes finalitzarà el 27 de gener de 2020.
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