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Numero d’expedient 

E00087 

Tipus 

Serveis d’Agència  

Procediment 

Restringit 

Descripció de l’objecte  

Agencia interactiva per realitzar la gestió del programa de màrqueting relacional 
de TMB - Club JoTMBé; la gestió de las microsites associades a campanyes de 
publicitat; i treballs associats per a la seva activació en internet. 

Condicions de participació 

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 postal i e-mail. A més s’adjuntarà a la sol·licitud de 
participació la següent documentació: 

a) Acreditació de volum de facturació anual superior a 3 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 de l'empresa: any de constitució (almenys 5 anys 
d'antiguitat com a agència), estructura (més de 30 treballadors en 
plantilla estable), organigrama de l'empresa, plantilla disponible, i detall 
dels tècnics i / o departaments dedicats al projecte.  

d) Acreditació d'haver realitzat treballs similars de Màrqueting Relacional 
(en els darrers 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 exemples)  

e) Acreditació d'experiència en disseny, creació i producció de microsites 
i websites, (mitjançant presentació d'exemples de campanyes de clients)  

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)  
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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 en el 
Registre Mercantil en els dos últims exercicis, així com còpia dels 
informes d'Auditoria externa.  

 
 

D’entre les sol·licituds de participació rebudes, l’empresa contractant 
seleccionarà un màxim de 5 licitadors. 

Aquesta selecció es farà de la següent manera: 

 

Seran automàticament descartats els licitadors que no acreditin fefaentment el 
compliment de totes les condicions de participació, o no presentin tota la 
documentació requerida. 

 

D’entre els sol·licitants que compleixin els requisits, la selecció dels 5 licitadors 
es farà d’acord amb els següents criteris: 

1. Experiència en els serveis sol·licitats en els darrers 5 anys i 
resultats obtinguts. 

2. Anàlisi de la situació econòmica de l’empresa a criteri dels 
Serveis Financers de les empreses contractants. 

3. Dotació de recursos humans destinats a les tasques pròpies de 
la licitació.  

4. Volum de facturació 
 

Informació complementaria: 

 

Sobre aspectes tècnics: Gonzalo Riffo gariffo@tmb.cat , tel. 93.2987366. 
 
Sobre aspectes generals: Beatriz Castro, bcastro@tmb.cat , tel. 93.2987108. 
 


