APROVAT

País: CAT, Institució: Patronat de Turisme Costa Brava Girona

ANUNCI
De Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
serveis (exp. 2019/593)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA.
b) Número d’identificació: 9903218009.
c) Dependència que tramita l'expedient: Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA
d) Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador No Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Promoció turística ES512
f) Número d'expedient: 2019/593
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA.
b) Domicili: Avinguda Sant Francesc, núm. 29, 3era
c) Localitat i codi postal: GIRONA CP: 17001.
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972208401.
f) Adreça electrònica: cnadal@costabrava.org.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/PTCBG/customProf

Admissió de pròrroga: Sí.
b)Divisió en lots i nombre de lots/unitats: Sí.
- Lot 1. Servei de representació comercial del Club de Producte de Turisme Esportiu en el mercat
francès.
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- Lot 2. Servei de representació comercial del Club de Màrqueting de Golf en el mercat francès.
c) Lloc d'execució: Girona
d) Termini d'execució: 1 any + 1 any de possible pròrroga + 1 any de possible pròrroga + 1 any de
possible pròrroga + 1 any de possible pròrroga.
e) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
f) Codi CPV: 79342200-5 Serveis de promoció
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a) Descripció de l'objecte: Servei de representació comercial en el segment del turisme esportiu i
del producte de golf en el mercat francès del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, mitjançant
procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació.

Codi per a validació :6BP9Z-84RFD-NNFFG
Verificació :
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/9.

-3 Objecte del contracte
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-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 87.360,00 euros sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: sí, el 5% de l’import d’adjudicació.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència:
- Econòmica i financera:
De conformitat amb l’article 87.3 de la LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i financera de
l’empresari s’haurà d’acreditar per, com a mínim, un dels mitjans següents:

IMPORT

Lot 1. Servei de representació comercial del Club de Producte de Turisme
Esportiu en el mercat francès.
Lot 2. Servei de representació comercial del Club de Màrqueting de Golf
en el mercat francès.

12.450,00 €
6.150,00 €
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b) Si el licitador és un contractista individual o una societat professional, justificant de l’existència
d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per import igual o superior al valor
estimat del contracte.
LOT

IMPORT

Lot 1. Servei de representació comercial del Club de Producte de Turisme
Esportiu en el mercat francès.
Lot 2. Servei de representació comercial del Club de Màrqueting de Golf
en el mercat francès.

49.800,00 €
37.560,00 €
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LOT

Codi per a validació :6BP9Z-84RFD-NNFFG
Verificació :
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 2/9.

a) Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de negocis dels tres
últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan
la seva duració sigui inferior a un any i una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la
seva duració és superior a un any.

a) Una relació dels principals serveis realitzats en els últims tres anys per l’empresa o pels
directius o treballadors de l’empresa assignats al programa que es licita, i s’haurà d’incloure el
seu import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. El requisit mínim de solvència serà que
l’import acumulat del millor any d’execució ha de ser igual o superior al 70% de l’anualitat
mitjana del contracte.
LOT

IMPORT

Lot 1. Servei de representació comercial del Club de Producte de Turisme
Esportiu en el mercat francès.
Lot 2. Servei de representació comercial del Club de Màrqueting de Golf
en el mercat francès.

5.810,00 €
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- Tècnica o professional:
De conformitat amb l’article 90 de la LCSP, l’acreditació de la solvència tècnica o professional de
l’empresari s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i
fiabilitat, que s’haurà d’acreditar pels següents mitjans:

2.870,00 €

b) Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, participants del
contracte.
-9 Criteris d’adjudicació:

Serà necessari presentar una oferta tècnica, en la que es valoraran els següents aspectes, en funció
de la seva coherència, funcionalitat i qualitat de cada lot específic:
- Lot 1. Servei de representació comercial del Club de Producte de Turisme Esportiu en el
mercat francès.
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Proposta de presentació en origen a públic professional del mercat francès pel Club de Turisme
Esportiu, per l’exercici 2019.
S’haurà de presentar una proposta de presentació en origen a públic professional del mercat
francès per l’exercici 2019 destinat al Club de Turisme Esportiu del Patronat, amb un pressupost
màxim de 10.000,00 € (IVA no inclòs).
Els aspectes a valorar seran els següents:
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Ponderació/puntuació: màxim 51 punts

Codi per a validació :6BP9Z-84RFD-NNFFG
Verificació :
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 3/9.

- Criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor (sobre B)

• Identificació de contactes del segment esportiu del
mercat francès: Es valorarà la coherència amb les
principals ciutats i regions del mercat francès d’interès per
a la destinació, que englobi els diferents segments
esportiu. Especial valoració que els contactes siguin
influents i amb poder de decisió a l’hora de programar o
escollir destinació dels trainingcamps.
• Format de presentació: Es valorarà l'impacte de
presentació, el seu format, el lloc de realització, el públic
al que es dirigeix englobant els diferents segments i
disciplines esportives i la possibilitat de participació de les
empreses membres.
• Calendarització de les accions: Es valorarà la coherència
amb l'estacionalització del sector del turisme esportiu del
mercat francès.
• Propostes d’optimització de resultats: Es valoraran les
tècniques d'avaluació dels resultats de les accions, la
proposta de seguiment dels contactes generats de les
accions de promoció i la comunicació amb el Club de
Turisme Esportiu
• Element innovador de la proposta: es valorarà que la
presentació inclogui elements innovadors que aportin
valor afegit a l’acció promocional.
• Adequació de les accions al pressupost destinat: Es
valorarà la coherència entre el pressupost destinat i els
costos derivats de la presentació, així com la reducció de
costos de les accions que permetin l’assoliment dels
objectius de promoció.

15

Puntuació màxima:

51
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Puntuació

15

6

5

5

Lot 2. Servei de representació comercial del Club de Màrqueting de Golf en el mercat
francès.

Proposta de presentació en origen a públic professional del mercat francès pel Club de
Màrqueting de Golf, per l’exercici 2019.
S’haurà de presentar una proposta d’acció proocional en origen a públic professional del mercat
francès per l’exercici 2019 destinat al Club de Màrqueting de Golf del Patronat, amb un
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5

Codi per a validació :6BP9Z-84RFD-NNFFG
Verificació :
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 4/9.
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•

Conceptes

Conceptes

Puntuació

• Identificació de contactes del segment de la indústria del
golf del mercat francès: Es valorarà la coherència amb les
principals ciutats i regions del mercat francès d’interès per
a la destinació, que englobi els diferents segments de golf.
Especial valoració que els contactes siguin influents i amb
poder de decisió a l’hora de programar o escollir la
destinació.
• Format de l’acció: Es valorarà l'impacte de l’acció, el seu
format, el lloc de realització, el públic al que es dirigeix
englobant els diferents segments i la possibilitat de
participació de les empreses membres.
• Calendarització de les accions: Es valorarà la coherència
amb l'estacionalització del sector de la indústria del golf
del mercat francès.
• Propostes d’optimització de resultats: Es valoraran les
tècniques d'avaluació dels resultats de les accions, la
proposta de seguiment dels contactes generats de les
accions de promoció i la comunicació amb el Club de
Màrqueting de Golf
• Element innovador de la proposta: es valorarà que l’acció
inclogui elements innovadors que aportin valor afegit a
l’acció promocional.
• Adequació de les accions al pressupost destinat: Es
valorarà la coherència entre el pressupost destinat i els
costos derivats de la presentació, així com la reducció de
costos de les accions que permetin l’assoliment dels
objectius de promoció.

15

Puntuació màxima:

51

15

6

5

5

Per tal de valorar l’oferta técnica de tots els lots, es tindran en compte els següents percentatges:
- 0% del total de punts del subcriteri: L’òrgan de contractació considera que els elements oferts
no s’ajusten gens al detallat al plec de prescripcions tècniques o no es presenta
documentació suficient per a valorar-lo.
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Codi per a validació :6BP9Z-84RFD-NNFFG
Verificació :
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 5/9.
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Els aspectes a valorar seran els següents:
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pressupost màxim de 10.000,00 € (IVA no inclòs), destinat a associacions d’empreses amb
l’objectiu de donar a conèixer l’oferta de Golf de la Costa Brava.

-

25% del total de punts del subcriteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera insuficient al subcriteri.
50% del total de punts del subcriteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera suficient al subcriteri.
75% del total de punts del subcriteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera notable al subcriteri.
100% del total de punts del subcriteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera excel·lent al subcriteri.

Aquelles propostes que no superin el 50% de la puntuació total en els criteris subjectes a judici de
valor, seran excloses del procés.
-
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-

Criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules (Sobre C): fins a 49 punts

1. Millores de contraprestacions: màxim 29 punts.
Lot 1. Servei de representació comercial del Club de Producte de Turisme Esportiu en el
mercat francès.
Valoració de l’experiència del Cap de Projecte o tècnic assignat a l’equip de treball en
consultoria de comunicació especialitzada en turisme de esportiu en destinacions
turístiques: màxim 20 punts.
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Experiència del Cap de Projecte o tècnic assignat a l’equip de treball
en consultoria de comunicació especialitzada en turisme de esportiu
en destinacions turístiques:
Aquesta experiència haurà d’acreditar-se mitjançant certificats
expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari a qui se li
va realitzar el servei sigui una entitat del sector públic o, quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per
aquest o mitjançant una declaració de l'empresari. Els certificats
hauran d’especificar la descripció i valors dels serveis prestats, així
com dels seus resultats.

•

Puntuació

De 2 anys a 3 anys

10

Més de 3 anys

20

Acreditació d’estar en possessió de títols de cursos o formacions reglades en l’àmbit del
turisme del Cap de Projecte o del tècnic adscrit a l’equip de treball: màxim 9 punts.
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•

Codi per a validació :6BP9Z-84RFD-NNFFG
Verificació :
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 6/9.

•

Formació reglada no superior (postgraus o cursos
d’especialització)
Formació reglada superior (Grau 180-240-300 crèdits ECTS /
Màster 60-120 crèdits ECTS / Doctorat)

9

Lot 2. Servei de representació comercial del Club de Màrqueting de Golf en el mercat
francès.

•

Valoració de l’experiència del Cap de Projecte o tècnic assignat a l’equip de treball en
consultoria de comunicació especialitzada en turisme de golf en destinacions turístiques:
màxim 20 punts.

Experiència del Cap de Projecte o tècnic assignat a l’equip de
treball en consultoria de comunicació especialitzada en
turisme de golf en destinacions turístiques:
Aquesta experiència haurà d’acreditar-se mitjançant certificats
expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari a
qui se li va realitzar el servei sigui una entitat del sector públic o,
quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest o mitjançant una declaració de
l'empresari. Els certificats hauran d’especificar la descripció i
valors dels serveis prestats, així com dels seus resultats.

Puntuació

De 2 anys a 3 anys

10

Més de 3 anys

20

Acreditació d’estar en possessió de títols de cursos o formacions reglades en l’àmbit del
turisme del Cap de Projecte o del tècnic adscrit a l’equip de treball: màxim 9 punts.

Acreditació d’estar en possessió d’un títol d’estudis relacionats
en l’àmbit del turisme.

Puntuació
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•
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4,5

Codi per a validació :6BP9Z-84RFD-NNFFG
Verificació :
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 7/9.

•

Puntuació
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Acreditació d’estar en possessió d’un títol d’estudis relacionats
en l’àmbit del turisme.

4,5
9

2. Oferta econòmica. Fins a un màxim de 20 punts.
La fórmula per calcular la puntuació en tots els lots és:
Puntuació =
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Formació reglada no superior (postgraus o cursos
d’especialització)
Formació reglada superior (Grau 180-240-300 crèdits ECTS /
Màster 60-120 crèdits ECTS / Doctorat)

(Puntuació màxima) x (import base total més baix)
(Import base total que es puntua)

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
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-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
-12 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15/10/2019
b) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: No
c.2) Presentació Electrònica: Sí
-13 Obertura de proposicions
a) Entitat: Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA.
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a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats,
rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment
i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del
sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal.

Codi per a validació :6BP9Z-84RFD-NNFFG
Verificació :
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 8/9.

Els licitadors i els contractistes assumeixen les següents obligacions de caràcter ètic.
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-15 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Almenys en català.

Codi per a validació :6BP9Z-84RFD-NNFFG
Verificació :
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 9/9.

-14 Despeses d'anunci
No hi ha.
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b) Lloc: Avinguda Sant Francesc 29, 3r, 17001 Girona
c) Data: pendent de concretar.
d) Hora: pendent de concretar.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.

Girona, a 30 de setembre de 2019

