Informe justificatiu per la celebració d’un contracte basat en Acord Marc
d’import igual o superior a 60.000€, Iva exclòs.
Unitat de mercats internacionals
Agència Catalana de Turisme

Contracte : Contracte Públic
Tipus : Serveis
Expedient :

CCS 2017 75

Procediment:

Títol : Contractació serveis agència de viatges
Import total : 120.000,00€ (IVA no inclòs)

Objecte:
Realització dels serveis de gestió i assistència per la realització d’un viatge
denominat Roadshow Àsia, que tindrà lloc a les ciutats de Tòkio, Osaka i Seül,
per portar a terme un programa de trobades comercials i esdeveniments
promocionals de Catalunya com a destinació turística.
Aquest viatge forma part de l’estratègia de màrqueting en mercats llunyans i
està aprovat en el Pla d’Accions i Objectius 2019 de l’Agència Catalana de
Turisme.
Aquest viatge està obert a la participació d’empreses del sector turístic català
i es portarà a terme del 25 al 29 de novembre de 2019.
Els serveis necessaris a contractar encabits a l’acord marc per a la prestació
de servei de gestió i assistència en viatges són:
1. Necessitats de transport per l’equip de l’Agència Catalana de Turisme
que es desplaça per fer l’acció:
o Bitllets d’avió per l’equip de l’ACT en els desplaçaments:
1. Bcn – Tokio / Osaka – Seul – Bcn → 3 pax
2. Singapur – Tokio / Osaka – Seul – Singapur → 1 pax
3. Osaka – Seul – Tokio → 1 pax
*En companyies aèries de primer ordre com:
 Singapore Airlines
 Lufhtansa
 Qantas
 Qatar Airways
 Virgin Australia
 Emirates
 British Airways
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o

Air France
Cathay Pacific Airways
Japan Airlines
Asiana Airlines

Bitllets de tren per l’equip de l’ACT (5 pax) en els desplaçaments
Tokio – Osaka.

2. Necessitats d’allotjament per l’equip de l’Agència Catalana de Turisme
que es desplaça per fer l’acció:
o

TOKIO
Check-in: 23/11 ; Check-out: 27/11 ; 4 pax 4 nits esmorzar no
inclòs.
Hotel de 4 estrelles situat a la ciutat de Tokio, ubicat a màxim 500
metres del Jardí Japonès, al que s’hi pugui accedir a peu.
Facilities & Services requerits: servei d’habitacions, internet d’alta
velocitat gratuït (WiFi), habitacions per a fumadors i no fumadors,
servei d’habitacions i centre de negocis amb accés a internet.

o

OSAKA
Check-in: 27/11 ; Check-out: 28/11 ; 5 pax 1 nit amb esmorzar
inclòs.
Hotel de 5 estrelles situat a la ciutat de Osaka, ubicat a un màxim
de 500 metres de Higobashi Station, que permeti accedir-hi a
peu.
Facilities & Services requerits: servei d’habitacions, internet d’alta
velocitat gratuït (WiFi), centre de negocis amb accés a internet.

o

SEÜL
Check-in: 28/11 ; Check-out: 29/11 ; 5 pax 1 nit amb esmorzar
inclòs
Hotel de 5 estrelles situat a la ciutat de Seül ubicat a 500 metres
del City Hall de Seül (que hi permeti l’accés a peu).
Facilities & Services requerits: servei d’habitacions, internet d’alta
velocitat gratuït (WiFi), centre de negocis amb accés a internet.

3. Necessitats d’espais/sales per dur a terme els diferents esdeveniments:
o TOKIO
Espai situat a la zona de Minato Ku – Shirokanedai, ubicat a una
distància màxima de 500 metres de l’hotel on s’allotjarà l’equip
de l’ACT, amb sales exteriors i que disposi de dos espais per la
celebració dels 2 actes que es faran el dilluns 25/11/2019:
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Sala per Learning Session de 09h a 12h, amb capacitat per
25 pax aprox. Que tingui disponibilitat per fer el muntatge
de la sala en format “u” i disposi de pantalla, projector i
connexió HDMI per el portàtil. En total l’espai ha de ser de
mínim 100m2 per la realització de les presentacions.
Sala per l’acte “Catalonia & Barcelona meet Asia” que
consta d’una presentació, Workshop B2B, i cocktailnetworking de 14h a 18h per 100 pax mínim. Ha de
disposar d’un espai per fer la presentació amb escenari,
faristol, pantalla, projector, ordinador, WiFi, microfonia,
àudio i tècnic de so i imatge durant tot l’acte. També d’un
espai on es pugui celebrar el Workshop B2B, on es disposen
15 taules (totes amb connexió elèctrica) separades, a les
que els operadors assistiran en grups tancats i reduïts.
Finalment, un espai on es pugui fer la sessió de cocktailnetworking entre els operadors i les empreses catalanes.
Necessitat d’un espai amb mostrador (taula) per poder
realitzar el registre del assistents a l’acte.

En total l’espai ha de ser de mínim 300m2 per la realització de
l’acte “Catalonia & Barcelona meet Asia”. En cas de no disposar
d’un sol espai, la sala del Workshop haurà de ser de 200m2 i la del
Cocktail-networking de 100m2.
o

OSAKA
Sales ubicades en el mateix hotel on s’allotja l’equip de l’ACT o a
màxim 300m de distància per facilitar l’accés i el treball de
muntatge i desmuntatge dels esdeveniments programats el
dimarts 26/11/2019 de 15h a 21h:
 Sala per l’acte “Catalonia & Barcelona meet Asia” que
consta d’una presentació, Workshop B2B, i cocktailnetworking amb capacitat per 100 pax. Ha de disposar
d’un espai per fer la presentació amb escenari, faristol,
pantalla, projector, ordinador, WiFi, microfonia, àudio i
tècnic de so i imatge durant tot l’acte. També d’un espai
on es pugui celebrar el Workshop B2B, on es disposen 15
taules (totes amb connexió elèctrica) separades a les que
els operadors assistiran en grups tancats i reduïts.
Finalment, un espai on es pugui fer la sessió de cocktailnetworking entre els operadors i les empreses catalanes.
Necessitat d’un espai amb mostrador (taula) per poder
realitzar el registre del assistents a l’acte.
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En total l’espai ha de ser mínim 300m2 per la realització de l’acte
“Catalonia & Barcelona meet Asia”. En cas de no disposar d’un
sol espai, la sala del Workshop haurà de ser de 200m2 i la del
Cocktail-networking de 100m2.
o

SEÜL
Sales ubicades en el mateix hotel on s’allotja l’equip de l’ACT o a
màxim 300m de distància per facilitar l’accés i el treball de
muntatge i desmuntatge dels esdeveniments programats el dijous
28/11/2019 de 15h a 20h
 Sala per l’acte “Catalonia & Barcelona meet Asia” que
consta d’una presentació, Workshop B2B, i cocktailnetworking per 100 pax. Ha de disposar d’un espai per fer
la presentació amb escenari, faristol, pantalla, projector,
ordinador, WiFi, microfonia, àudio i tècnic de so i imatge
durant tot l’acte. També d’un espai on es pugui celebrar el
Workshop B2B, on es disposen 15 taules (totes amb
connexió elèctrica) separades a les que els operadors
assistiran en grups tancats i reduïts. Finalment, un espai on
es pugui fer la sessió de cocktail-networking entre els
operadors i les empreses catalanes.
Necessitat d’un espai amb mostrador (taula) per poder
realitzar el registre del assistents a l’acte.
En total l’espai ha de ser mínim 300m2 per la realització de l’acte
“Catalonia & Barcelona meet Asia”. En cas de no disposar d’un
sol espai, la sala del Workshop haurà de ser de 200m2 i la del
Cocktail-networking de 100m2.

S’adjunta a continuació un esquema de la disposició de les sales:
Learning Session:

Presentació + Workshop + Sala de CocktailNetworking:

4

4. Necessitat mínimes de contractació de càterings vinculats als diferents
actes celebrats:
Learning Session → coffee station: cafè, llet (diferents tipus: desnatada,
sense lactosa i de soja), té i infusions (varietat), sucs de fruites (2 tipus),
aigua freda i natural.
El servei de coffee station ha de poder funcionar en paral·lel al l’acte de
Learning Session, disposat dins de la mateixa sala de manera que els
assistents hi puguin accedir fàcilment i es puguin servir de manera àgil i
ràpida per no interrompre la sessió.
El servei de coffee station ha d’estar a la sala durant tot l’esdeveniment,
de 9h a finalització.
“Catalonia & Barcelona meet Asia” → Cocktail networking: mínim 4
degustacions calentes, 4 degustacions fredes, i 3 degustacions de
postres per persona. Les begudes han de ser refrescos, aigua, vi blanc i
negre. La durada del cocktail ha de ser d’una hora i mitja.
S’haurà de presentar un mínim de dues propostes de càtering que
detallin els diferents tipus de degustacions. Aquestes propostes hauran
de presentar opcions de plats per vegetarians i intolerants a la lactosa.
Seguidament s’especifica per cada ciutat el nombre de persones que
assistiran a cada “Catalonia & Barcelona meet Asia”:
o Tokio: mínim 60 i màxim 110 persones.
o Osaka: mínim 60 i màxim 100 persones.
o Seül: mínim 60 i màxim 100 persones.
Tots els serveis de restauració han d’incloure el material necessari per el
seu bon desenvolupament (taules, gots, tasses, mantells, plats,
coberteria, etc) així com el personal de muntatge, desmuntatge,
recollida, de servei permanent, reposició i manteniment de taules i
barres.

5. Necessitat de la contractació d’audiovisuals per els diferents actes i
esdeveniments:
Learning Sessions → pantalla de 4x2 metres amb projector, connexió
HDMI, connexió WiFi d’alta velocitat per tots els presents a la sala.
“Catalonia & Barcelona meet Asia” → mínim una pantalla que permeti a
tots els assistents veure la projecció des de qualsevol distància, projector
que permeti una bona definició de la imatge i el que es projecta,
ordinador portàtil que disposi d’una bona targeta gràfica per poder
reproduir les presentacions (de gran mida), 2 micròfons inalàmbrics,
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sistema d’àudio en tota la sala, i servei de tècnic d’imatge i so durant
tot l’acte.

Justificació de la necessitat de contractar:
El Roadshow d’Asia és una línia estratègica que permet treballar en uns
mercats que responen als principals objectius a assolir que ens indica el nou Pla
de Màrqueting 2018 - 2022:
- Una oferta turística de qualitat i amb un gran valor experiencial que
permet atraure a turistes amb un major poder adquisitiu.
-

Desestacionalització: la demanda turística a Catalunya estarà més
repartida al llarg de l’any, fet que permetrà allargar la temporada i,
conseqüentment, augmentar els ingressos anuals, generar llocs de
treball més estables i incrementar el rendiments dels actius de les
empreses del sector.

-

Desconcentrar: es desenvoluparan noves iniciatives per repartir els fluxos
turístics arreu del territori i evitar concentracions a la costa i a les grans
ciutats.

-

Diversificació: l’estratègia fomenta un creixement diversificat de la
demanda que permetrà desenvolupar noves oportunitats de negocis en
el sector turístic.

-

Presentar Catalunya com a destinació de turisme de primer nivell, tot
reforçant el posicionament de la marca.

-

Presentar Catalunya amb la marca Barcelona aprofitant el bon
posicionament de Barcelona.

-

Crear una plataforma de suport a la comercialització per les empreses
del sector turístic de Catalunya, oferint el paraigües de Catalunya i
Barcelona.

Determinació del preu del contracte:
El pressupost màxim del contracte és de 120.000,00 € + 25.200,00 € d’IVA, que
fa un total de 145.200,00 €
Procediment de contractació
Es tracta d’un contracte basat en l’acord marc per a la prestació de servei de
gestió i assistència en viatges. (Exp. CSS 2017 75)
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Termini d’execució:
Des de l’adjudicació a l’1 de desembre 2019

Forma de pagament:
L’empresa adjudicatària anirà emetent factures sobre el mateix projecte
durant el servei objecte d’aquest contracte en els termes previstos a l’Acord
marc i en funció de les clàusules d’obligatorietats que després de les
negociacions es determinin per part dels proveïdors.
L’Agència Catalana de Turisme haurà d’aprovar tots els pressupostos i factures
abans d’acceptar qualsevol pressupost per part de l’agència de viatges.

Proposta d’empresa a contractar i resultats obtinguts:
En data 17 d’abril de 2019 es va demanar pressupost a les empreses que es
detallen a continuació i que son adjudicatàries de l’acord marc esmentat
anteriorment, obtenint els següents resultats:
Empresa

Proposta

Preu (IVA exclòs)

Atlanta Travel

Presenten proposta i
pressupost

Travel Partners

No presenten proposta

--

Bestours

No presenten proposta

--

Integración Agencias de
Viajes SA

No presenten proposta

--

76.349,63€

*.- S’adjunta la proposta/pressupost rebut per part de l’empresa Atlanta Travel.
Una vegada analitzat tot el procés, veiem que:
-

La única empresa que ha presentat una oferta, Atlanta Travel, queda
exclosa per incompliment de l’Acord Marc, tenint en compte que la
oferta econòmica presentada inclou una comissió/fee superior a la que
va presentar en l’oferta a l’Acord Marc, per la prestació dels serveis de
gestió i assistència en viatges.

-

L’empresa Travel Partners, després de fer una consulta referent al punt 2.
Necessitats de transport per l’equip de l’Agència Catalana de Turisme
que es desplaça per fer l’acció, no ha presentat cap proposta.
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-

L’empresa Bestours comunica per telèfon el dilluns 06 de maig de 2019
que no es presenta al concurs donat que havien començat tard en la
creació de la proposta i finalment no havien tingut temps de treballar-hi.

-

L’empresa Integración de Agencias de Viajes S.A. no ha presentat cap
proposta.

Per tot això i tenint en compte que la única oferta presentada queda exclosa,
el procediment queda desert.

Signat

Maria Pons i Solà
Directora de Mercats Internacionals

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb
certificats del Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions
tècniques de signatura electrònica dels actes administratius i de les
manifestacions de voluntat en suport.
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