RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL
D’ABONATS DE FITNESS DEL CANAL OLÍMPIC (EQUACAT SA)

SERVEI

DE

CAPTACIÓ

FETS
Primer.- Equacat, S.A. té la intenció de dur a terme una campanya de màrqueting amb l’objectiu de
captar nous abonats. Per la realització d’aquesta campanya es vol contractar a una empresa de
màrqueting esportiu.
Segon.- En data 3 de desembre de 2018 es van publicar les bases del servei a l’espai de la
transparència de la web d’Equacat.
Tercer.- El Consell d’Administració d’Equacat, en sessió de data 13 de desembre de 2018, va validar
el procés iniciat per a la present contractació.
Quart.- En data 19 de desembre de 2018 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes. L’única
empresa que ha presentat oferta per a participar és TF MARKETING PROFILE, S.L. ( TF)
Cinquè.- S’ha analitzat l’oferta presentada destacant els aspectes puntuables següents:
- TF ofereix un 50% del total recaptat.
-Millores: TF ofereix exclusivitat durant la prestació del servei a la població de Castelldefels i
voltants.
Sisè.- D’acord amb l’apartat 7 de les bases (criteris de valoració de les ofertes) i, segons la
documentació aportada, les puntuacions resultants han estat les següents:
OFERTA ECONOMICA
MILLORES
TOTAL
80
20
100
L’oferta presentada per l’empresa TF MARKETING PROFILE, S.L. s’ajusta a les necessitats
tècniques i econòmiques del servei demanat en el plec de bases de la contractació del servei.
D’acord amb tot l’exposat,
RESOLC
Primer.- Adjudicar el contracte del servei de captació d’abonats de fitness del Canal Olímpic a
l’empresa TF MARKETING PROFILE, S.L. d’acord amb la proposta tècnica i econòmica presentada
per l’empresa (50% de la recaptació per Equacat ), destacant expressament les millores ofertades a
la mateixa.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’empresa licitadora i que es publiqui simultàniament en l’espai
de la transparència de la web d’Equacat.
Tercer.- Formalitzar aquest contracte en el document corresponent.
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