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FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA,  I TRANSPORTS DE BARCELONA, SA
ANUNCIde Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, i Transports de Barcelona, SA, sobre licitació d’uns serveis.

Anunci d’una licitació, per procediment restringit a l’empara de la llei 31/2007, de 30 d’octubre, per a la contractació dels serveis d’una agència interactiva per a realitzar la gestió del programa de màrqueting relacional de TMB, Club JoTMBé, la gestió de les microsites associades a campanyes de publicitat, i els treballs associats per a la seva activació a internet.
1. Entitat contractant: Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, amb NIF A-08005795 i Transports de Barcelona, SA, amb NIF A-08016081, ubicades al carrer 60, 21-23, sector A del Polígon Industrial de la Zona Franca, 08040 Barcelona. Telèfon: 93 2987000. Fax: 93 2987300. Número d’expedient: 05/2012.
3. Naturalesa del Contracte: Serveis. Procediment restringit.
4. Lloc de lliurament: Barcelona i àrea metropolitana.
6. a) Naturalesa dels serveis que s’han de prestar: Agència interactiva per a rea-litzar la gestió del programa de màrqueting relacional de TMB - Club JoTMBé, la gestió de les microsites associades a campanyes de publicitat, i els treballs associats per a la seva activació a internet.
8. Durada del contracte de serveis: 2 anys.
10. a) Data límit de recepció de sol·licituds de participació: a les 13 hores del dia 20 d’abril de 2012.b) Direcció a la qual s’hauran d’enviar: hauran de ser lliurades en sobre tancat al domicili social de les empreses contractants. El sobre haurà d’indicar: CONTRAC-TACIÓ TMB (planta 5-N), Expedient 05/2012, Licitació: SERVEIS D’AGÈNCIA INTERACTIVA i el nom de l’empresa sol·licitant.c) Idioma en el qual s’hauran de redactar: Únicament s’acceptaran les escrites en català o castellà.
12. Fiances i garanties exigides: No s’estableix fiança provisional. S’establirà una fiança definitiva del 5% de l’import anual adjudicat.
14. Informació sobre la situació del contractista i condicions mínimes de ca-ràcter econòmic i tècnic: La sol· licitud de participació es concretarà en una carta manifestant la voluntat de participar signada per persona apoderada, detallant persona de contacte, telèfon, fax, adreça i correu electrònic. A més, s’adjuntarà a la sol·licitud de participació la següent documentació:a) Acreditació de volum de facturació anual superior a 5 milions d’euros (sense incloure la gestió de mitjans).b) Document que acrediti la ubicació de l’oficina tècnica de l’Agència a Barcelona.c) Informació general de l’empresa: any de constitució (almenys 10 anys d’an-tiguitat com a agència), estructura (més de 50 treballadors en plantilla estable), organigrama de l’empresa, plantilla disponible, i detall dels tècnics i / o departa-ments dedicats al projecte.d) Acreditació d’haver realitzat treballs similars de Màrqueting Relacional (en els últims 5 anys) en empreses de serveis públics i / o de gran consum que incloguin com a mínim pla de captació, fidelització, base de dades, i comunicació (incloent certificats de clients).e) Acreditació d’experiència en disseny, creació i producció de microsites i websites, (mitjançant presentació de campanyes de clients).
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f) Acreditació de satisfacció de clients (mitjançant certificats dels mateixos).g) Acreditació d’experiència en noves fórmules de comunicació amb l’ús de noves tecnologies i realització de campanyes en xarxes socials - Facebook, etc.- (mitjançant aportació de dossier).h) Acreditació d’experiència en campanyes estratègiques de marca, llançament de productes, etc. (mitjançant aportació de dossier).i) Còpia dels comptes anuals i informe de gestió presentats al Registre Mercantil en els dos últims exercicis, així com còpia dels informes d’Auditoria externa.Atenent les característiques i objecte d’aquesta licitació, s’admetrà un màxim de 5 licitadors.Aquesta selecció s’efectuarà de la següent manera:Seran automàticament descartats els sol·licitants que no hagin acreditat fefaent-ment el compliment dels requisits de participació.Entre els sol·licitants que els acreditin, la selecció dels 5 licitadors es realitzarà d’acord amb els següents criteris:Experiència en treballs relacionats amb l’objecte de la licitació, en els termes anteriorment assenyalats.Dotació de recursos humans destinats a les tasques pròpies de la licitació.Volum de facturació.
15. Criteris d’Adjudicació: S’especificaran als Plecs de Condicions.
19. Data de tramesa de l’anunci: 20 de març de 2012.
20. Data de recepció de l’anunci: 20 de març de 2012.
21. Informació complementària:Sobre aspectes tècnics: Gonzalo Riffo, Servei de Publicitat TMB, tel. 93.2987366.Sobre aspectes generals: Beatriz Castro, Aprovisionaments, tel. 93.2987108.Més informació a la nostra pàgina corporativa www.tmb.cat / Perfil del Con-tractant.
Les despeses ocasionades per la publicació de tots els anuncis relacionats amb aquesta licitació correran a càrrec de l’adjudicatari.

Barcelona, 20 de març de 2012
ENRIC mELER gRAUDirector del Servei d’Aprovisionaments, Logística i Contractació
PG-310274 (12.081.004)
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