Àrea de Cultura, Educació i Esports
Gerència de Serveis de Cultura

CONSULTES PRELIMINARS RELATIVES AL SUBMINISTRAMENT DELS APARELLS EN
RÈGIM DE LLOGUER DE LES AUDIOGUIES DEL PALAU GÜELL, DISSENY,
IMPLEMENTACIÓ I MANTENIMENT DE L’APP I TRADUCCIÓ I LOCUCIÓ DE CONTINGUTS
Exp. Núm.: 2021/13104
1.

Antecedents

El mes de maig de 2011, en previsió de la reobertura al públic del Palau Güell després d’anys
de treballs de restauració i coincidint amb l’inici d’activitat, es va establir un servei d’audioguies
al Palau per tal de facilitar als visitants la interpretació i el coneixement de l’edifici de forma
atractiva, rigorosa, educativa i accessible.
Al llarg els últims 10 anys, el servei d’audioguies del Palau Güell s’ha anat renovant i ampliantne les prestacions mitjançant noves licitacions.
L’any 2020, amb motiu de la pandèmia mundial generada per la covid19, el Palau Güell va
tancar les portes al públic del 13 de març al 15 de juny del 2021. Durant aquest període de
tancament i amb l’objectiu d’adequar el servei d’audioguies a les directrius marcades pel
procicat que prohibien l’ús compartit d’aparells d’audioguia, es va crear una app descarregable
per a mòbils i tauletes Android i Apple amb tots els continguts de les diferents modalitats
d’audioguia amb l’objectiu de continuar oferint el servei als visitants de forma segura i
minimitzant el risc de contagi.

2.

Objecte

La Direcció del Palau Güell de la Diputació de Barcelona ha previst la realització d’una licitació
que té per objecte el subministrament i instal·lació de nous aparells d’audioguies, la
implementació de noves funcionalitats a l’app, la seva incorporació al compte app store i
Google Play de la Diputació de Barcelona i la traducció i locució de continguts a idiomes
europeus i no europeus. La instal·lació de nous aparells i l’establiment de noves funcionalitats
implica una sèrie de treballs accessoris que estaran inclosos al contracte i que, sense que la
següent relació sigui tancada i d’acord amb l’anàlisi de les ofertes rebudes es podran ampliar,
seran les següents:
•

Subministrament en règim de lloguer d’audioguies multimèdia per a visites individuals
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•
•
•
•
•
•
•
•

Subministrament en règim de lloguer de radioguies/emissors per a les visites en grup
Subministrament en règim de lloguer d’audioguies accessibles per a persones amb
discapacitat visual
Subministrament en règim de lloguer d’auriculars per als aparells i micròfons per als
emissors
Subministrament en règim de lloguer de bucles magnètics
Introducció dels continguts existents als aparells i a l’app.
Traducció, locució i introducció de nous continguts en idiomes europeus i no europeus
en els aparells i l’app.
Organització dels continguts i maneres de presentació
Disseny, implementació i manteniment app audioguia i serveis associats (enquestes de
satisfacció, etc.).

A part, l’empresa ha de disposar d’eines que haurien de permetre:
• l’emmagatzematge de dades reals quantificables relatives als idiomes seleccionats en
els aparells i l’app, tipologia d’audioguia seleccionada, pistes escoltades, nombre
d’usos, itinerari seguit, continguts preferits i la duració de la visita.
La finalitat de la contractació, que definirà el nombre màxim d’aparells a subministrar, és
mantenir la qualitat del servei d’audioguies del Palau Güell, que fins al 1r trimestre del 2021 era
utilitzat per més del 95% dels visitants i adequar el servei a les necessitats actuals i introduir les
millores als requisits a la licitació que la Direcció del Palau Güell consideri adient.
3.

Motivació de la consulta prèvia

Es realitza la consulta prèvia per tal de què les empreses puguin presentar els seus productes i
respondre preguntes sorgides per la Direcció del Palau Güell a l’hora de definir el plec de
prescripcions tècniques. Les empreses que hi participin podran afegir informació suplementària
sobre altres serveis que ofereixin que no s’esmentin al punt 2 però que puguin tenir relació en
l’objecte d’aquesta consulta de mercat.
S’entén que les respostes presentades pels participants en aquesta consulta són merament
informatives, de manera que la Diputació de Barcelona no adquireix cap compromís sobres
aquestes. A part, les possibles despeses econòmiques derivades de la participació en la
consulta són a càrrec dels participants.
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4.

Com participar-hi i format de les consultes preliminars

A partir de la data de publicació de l’anunci de les consultes preliminars en el Perfil de
contractant de la Diputació de Barcelona, les entitats interessades a participar-hi disposen d’un
termini de 15 dies hàbils per enviar un correu electrònic a l’adreça scon.publicitat@diba.cat, en
què manifestin el seu interès i en què contestin el qüestionari de l’apartat 7. Per a qualsevol
dubte o pregunta, les entitats s’han d’adreçar al mateix correu electrònic.
Les entitats que hi poden participar són empreses (instal·ladores, fabricants, distribuïdors, etc.),
experts, autoritats independents, col·legis professionals, universitats i altres operadors
econòmics actius en el mercat.
Amb posterioritat, la Direcció del Palau Güell es reunirà amb cada una de les entitats
interessades, amb una durada màxima de 120 minuts. Les reunions es faran en un període
d’un mes màxim des de la data de finalització de la recepció de les sol·licituds de participació.
Es convocarà a l’entitat a la reunió amb un termini mínim de 2 dies hàbils.
Es poden preveure visites a museus, cases singulars, monuments, etc., on l’empresa o entitat
que es presenta a la consulta preliminar presti servei sempre que el propietari n’accepti la
visita.
5.

Confidencialitat

La Diputació de Barcelona en cas cap durant el procés de consultes pot revelar als participants
les solucions proposades pels altres participants, i només la Diputació pot conèixer íntegrament
aquestes solucions. La Diputació de Barcelona, així mateix, es compromet a guardar la
confidencialitat requerida, si s’escau, per les entitats consultades, amb el benentès que no és
possible fer declaracions genèriques de confidencialitat i que qualsevol declaració de
confidencialitat ha de respondre al secret comercial o industrial.
6.

Altres

Un cop efectuades aquestes consultes preliminars i realitzat i publicat l’informe final, la
Diputació de Barcelona es reserva el dret de convocar o no una licitació posterior per a la
prestació del servei objecte d’aquestes consultes preliminars. La participació en les consultes
no impedeix la intervenció posterior en el procediment de contractació que, si s’escau, es
tramiti.
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7.

Qüestionari

Dades empresa:

Nom de l’entitat
Adreça
Tipus d’Organització (PIME, gran
empresa, cooperativa, etc.)
Persona de contacte
Càrrec de la persona de contacte
Telèfon
Correu electrònic

1.

Descriviu breument l’empresa, especificant els principals sectors de mercat i activitat en
que està especialitzada. Incloure un llistat de les institucions culturals de l’estat espanyol
en què presta els seus serveis fent-ne una breu descripció (màxim 600 paraules).
Característiques i cost dels aparells

2.

Atesa l’experiència de l’empresa, indiqueu quines característiques i funcions han de
disposar els elements següents i el seu preu de mercat. Cal prioritzar la fiabilitat i la relació
qualitat/preu. Cal fonamentar la resposta:

Tipologia aparell/servei

Característiques i funcions

Cost lloguer
unitat/mes IVA exclòs

Audioguia multimèdia
per a visites individuals
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Radioguia/emissor per
a visites en grup
Audioguia accessible
per a persones amb
discapacitat visual
Auriculars per a
audioguia
Micròfon per a emissor
Bucle magnètic
Selector
modalitat/idioma
audioguia

Característiques de l’app:
3.

Indicar quines característiques i funcions ha de disposar la interfície de l’audioguia
multimèdia i l’app i el seu preu de mercat. Cal prioritzar la senzillesa, agilitat, que sigui
intuïtiva i permeti la incorporació de noves funcionalitats i la relació qualitat/preu. Cal
fonamentar la resposta:
Servei

Característiques i funcions

Cost Iva Exclòs

Disseny, implementació i
manteniment de l’app de
audioguia i serveis associats
4.

Respecte la traducció, locució i introducció de nous continguts en idiomes europeus i no
europeus. Indicar el cost de traducció per paraula i tipus d’idioma. Pel que fa a la gravació
de continguts, indicar el cost per minuts:
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Servei

Cost IVA exclòs

Disseny, implementació i manteniment de l’app de
audioguia i serveis associats
Traducció idioma europeu
Traducció idioma no europeu
Locució idioma europeu
Locució idioma no europeu

Instal·lació dels aparells:
5.

Fer una breu descripció de les diferents tasques a realitzar (màxim 600 paraules):
a. Instal·lació dels mòduls de càrrega dels aparells (mides, potència elèctrica
necessària...).
b. Sincronització dels aparells d’audioguia i l’app amb audiovisuals. (compatibilitat,
procediment, aparells necessaris, etc).
c. Instal·lació d’un sistema d’alarma antirobatori dels aparells (Característiques, àmbit
d’actuació, funcionament...).

6.

Disposeu d’una plataforma tecnològica per al tractament estadístic de l’ús dels aparells i de
l’app?
a. Si la resposta és sí, indiqueu-ne quina fent una descripció de les seves
característiques i funcionament i si permet exportar la informació en temps real
b. Si la resposta és no, indiqueu les possibilitats d’implementar-la i en quin termini

7.

En relació a la plataforma tecnològica, hi afegiríeu alguna funcionalitat més?

8.

Observacions/Suggeriments. En aquest punt, podeu afegir informació suplementària sobre
altres serveis que oferiu que no s’esmentin en el qüestionari, però que puguin tenir relació
en l’objecte d’aquesta consulta de mercat. En cas que s’hi afegeixin, caldrà fer una breu
descripció de les característiques, funcionament i aplicacions pràctiques de cada servei
amb el cost que té.
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