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En la licitació del servei de seguiment de continguts dels mitjans de comunicació i 
xarxes socials per a Mercabarna, duta a terme mitjançant procediment negociat, 
s’han presentat un total de 3 empreses (KANTAR MEDIA S.A, SEGUIMEDIA S.L i 
ACCESO GROUP S.L.), però només 2 han aportat la documentació requerida. 
Aquestes han estat les següents: 
 

- SEGUIMEDIA, S.L. 
- ACCESO GROUP S.L. 

 
L’oferta econòmica de cadascuna de les empreses queda resumida a la taula 
següent: 
 
 
Empreses Ofertes  (IVA exclòs) 
SEGUIMEDIA, S.L. 6.657 €/any 
ACCESO GROUP S.L. 7.800 €/any 
 
 
El pressupost màxim de licitació és de 8.300 €/any (IVA exclòs), i les 2 ofertes 
presentades acompleixen aquest criteri. 
 
Els criteris de valoració estan recollits en la Clàusula 4 del Plec de Condicions 
Tècniques. 
 
En primer lloc es procedeix a calcular la puntuació econòmica. 
 
1. Oferta econòmica. (Puntuació màxima 20 punts ) 
 
Per la valoració del preu s’aplicarà la següent fórmula:  

 
P = (Omin /Oi) x 20  
 
On:  
P = Puntuació ( 0 ≤ P ≤ 20)  
Oi = import oferta a valorar  
Omin = import oferta més baixa no exclosa per baixa temerària  
 
(Les ofertes que estiguin per sota un 10% de la mitjana, podran ser 
considerades temeràries o desproporcionades).  
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Per poder establir si hi ha alguna oferta temerària o desproporcionada, realitzem 
la següent taula: 
 
 
Empreses Preu licitació % sobre mitjana preu licitació 
SEGUIMEDIA, S.L.  6.657 €/any -8% 
ACCESO GROUP S.L.  7.800 €/any 7,9% 
 
Mitjana preu licitació 7.229 €/any 
 
 
Cap baixada està per sota del 10% de la mitjana, conseqüentment, i d’acord als 
criteris de valoració, no es descarta cap oferta per aquest motiu. 
 
Per portar a terme la valoració econòmica s’elabora la següent taula aplicant la 
fórmula ja explicada. 
 
La puntuació econòmica és la següent: 
 
 
Empreses Ofertes Punts 
SEGUIMEDIA, S.L. 6.657 €/any 20 
ACCESO GROUP S.L. 7.800 €/any 17 
 
 
Es passa a continuació a fer la valoració tècnica. 
 
Criteris de valoració tècnica: 
 
2. Facilitat d’ús de la plataforma (eina intuïtiva) per a usuaris amb 

coneixements bàsics en aquests entorns. (Puntuació màxima 20 punts) 
 
SEGUIMEDIA S.L.: A dia d’avui, 27 de juliol, data en què s’ha elaborat aquest 
informe, no s’ha pogut comprovar la facilitat d’ús de la seva plataforma perquè 
l’empresa no ens ha permès veure-la ni navegar-hi, tot i el requeriment de 
Mercabarna a SEGUIMEDIA S.L. per correu electrònic (el 22 de juliol) i la resposta 
d’aquesta empresa (23 de juliol) afirmant que ho faria possible. 
 
Valoració 0 punts 
 
ACCESO GROUP S.L.: Mercabarna coneix la plataforma d’ACCESO GROUP S.L. 
perquè és l’empresa que, des de setembre de 2014 i fins al mes d’octubre de 2015, 
li presta el servei de seguiment de continguts dels mitjans de comunicació i xarxes 
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socials. Mercabarna considera que aquesta plataforma és fàcil d’utilitzar per 
qualsevol persona perquè és molt intuïtiva.  
 
Valoració 20 punts 
 
3. Possibilitat de consulta tant del dossier informatiu com les informacions de 

premsa, ràdio, televisió i mitjans online a través de tablet, telèfon mòbil o 
altres suports. (Puntuació màxima 20 punts) 

 
SEGUIMEDIA S.L.: No especifica si la consulta a través d’aquests formats és 
possible en la documentació adjunta.  
 
Valoració 0 punts 
 
ACCESO GROUP S.L.: Permet consultar tot el dossier informatiu i les informacions 
dels canals demandats (premsa, ràdio, televisió i mitjans online) a través de tablet i 
telèfon mòbils i, també, a través d’Iphone i Ipad mitjançant una aplicació específica 
per a aquests dispositius, que millora molt la visualització.  
 
Valoració 20 punts 
 
4. Altres funcionalitats de la plataforma que facilitin i millorin la feina de 

l’usuari. (Puntuació màxima 20 punts) 
 
A continuació es relacionen les funcionalitats per millorar la feina de l’usuari que 
ambdues empreses especifiquen, apart de les que Mercabarna requeria 
obligatòriament (relacionades en la Clàusula 1 del plec de condicions tècniques). 
 
SEGUIMEDIA S.L.: 
 

- Audio de les notícies: Es pot escoltar el contingut de les notícies de premsa 
escrita. 

- Hemeroteca indefinida de premsa escrita: Les informacions de la premsa 
escrita fruit del seguiment diari realitzat per Mercabarna es podran 
emmagatzemar en la plataforma d’aquesta empresa indefinidament i seran 
propietat del client, el qual les podrà consultar quan ho desitgi. 

Valoració 5 punts 
 
ACCESO GROUP S.L.: 
 

- Hemeroteca indefinida de tots els canals: Les informacions de la premsa 
escrita, ràdio, televisió i mitjans online fruit del seguiment diari realitzat per 
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Mercabarna es podran emmagatzemar en la plataforma d’aquesta empresa 
indefinidament i podran ser consultades quan es desitgi. 

- Avís via e-mail d’actualitzacions de les notícies del seguiment. 
- Zona d’administració de la plataforma en català i castellà. 
- Servei de seguiment de notes de premsa: eina que permet obtenir de 

forma autònoma la informació sobre la propagació de les notes de premsa. 
- Cercador global multimitjà: permet la cerca retrospectiva de qualsevol 

tema sobre la seva gran base de dades de notícies publicades en premsa 
escrita i online. 

- Teletips: Juntament amb les notícies del seguiment, la plataforma té la 
capacitat d’integrar les notícies dels teletips de les agències de notícies que 
Mercabarna tingui contractades. 

- Autor de la notícia: Incorporació de l’autor dins les dades que ofereixen en 
les notícies de la premsa escrita com són la tirada, difusió, valor econòmic, 
etc. 

- Sistema d’alertes que permet tenir el màxim control sobre el seguiment de 
mitjans 

- Plataforma adaptada per a l’accés de persones amb discapacitat. 

Valoració 20 punts 
 
5. Formats de visualització del dossier informatiu (premsa, online, ràdio i 

televisió) que millorin la seva consulta i presentació. (Puntuació màxima 10 
punts) 

 
Apart dels formats demandats com a obligatoris en el plec de condicions 
tècniques:  
 
SEGUIMEDIA S.L. no especifica que disposi de cap més.  
 
Valoració 0 punts 
 
ACCESO GROUP S.L. permet visualitzar el recull de mitjans en format PDF Revista 
Digital, que recorda a una revista tradicional, amb visió de dues planes en paral·lel 
simultàniament i la incorporació d’una animació que permet el pas de pàgina.   
 
Valoració 10 punts 
 
6. Altres serveis de l’empresa de clipping que millorin la feina de l’usuari i 

aportin benefici a l’empresa contractant del servei. (Puntuació màxima 5 
punts) 
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SEGUIMEDIA S.L.: Elaboració d’un anàlisi quantitatiu mensual gratuït de les 
informacions generades en premsa escrita i mitjans online en referència a 
Mercabarna. L’estudi inclou nombre total de notícies, mitjans amb major 
repercussió, dies de més repercussió, valoració econòmica, etc. 
 
Valoració 5 punts 
 
ACCESO GROUP S.L.: Servei tècnic i de monitoratge de la plataforma les 24 hores 
del dia els 7 dies de la setmana 
 
Capacitat de resposta immediata al client, a través d’un equip d’atenció 
permanent a Mercabarna, amb experiència en gestió de situacions de crisi o altres 
contingències. 
 
Valoració 5 punts 
 
7. La quantitat i tipologia de mitjans de comunicació consultats o incorporats als 

sistemes de recerca d’informació de les empreses de clipping i la possibilitat 
que Mercabarna pugui incloure periòdicament nous mitjans en aquests 
sistemes. (Puntuació màxima 5 punts) 

 
SEGUIMEDIA S.L.: Segueixen cada dia més de 500 fonts informatives tradicionals 
(297 diaris i 235 revistes), més de 3.000 diaris online i portals informatius i els 
resultats de blogs i xarxes socials. No s’ha pogut comptabilitzar el nombre de 
programes de ràdio i televisió perquè en data de realització d’aquest informe (27 
de juliol) no ens n’han enviat el llistat, malgrat la petició de Mercabarna (el 23 de 
juliol) a través de correu electrònic i la resposta de Seguimedia el mateix dia, tot 
dient que els enviaven a l’endemà. 
 
Valoració 1 punts 
 
ACCESO GROUP S.L.:  Segueixen cada dia 121 programes de ràdio, 223 programes 
de televisió, 300 diaris, 298 revistes, 54.600 mitjans online, 2.821.000 blogs, 600 
foros i les xarxes socials Twitter (100% rastreig) i Facebook (9.000 murs).  
 
Poden incloure qualsevol revista online, blog, foro o mur que sigui d’interès per a 
Mercabarna, a les seves cerques diàries. 
 
Valoració 5 punts 
 
8. Resum puntuació 
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S’adjunta a continuació quadre resum de les puntuacions obtingudes per 
cadascuna de les ofertes. 
 
 
Empresa Punts (1) Punts (2) Punts (3) Punts (4) Punts (5) Punts (6) Punts (7) Punts (T)  

SEGUIMEDIA 
S.L. 

20 0 0 5 0 5 1 31 

ACCESO 
GROUP S.L. 

17 20 20 20 10 5 5 97 

 
 
Conseqüentment, es proposa a l’empresa ACCESO GROUP S.L. amb 97 punts com 
a adjudicatària dels servei de seguiment de continguts dels mitjans de comunicació 
i xarxes socials per a Mercabarna, per un import de  7.800 €/any (IVA exclòs). 
 
Aquest import equival a un 6% de reducció respecte al pressupost màxim de 
licitació aprovat. 
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