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CLÀUSULA 1. OBJECTE
L’objecte d’aquesta licitació és la contractació de la plataforma, aplicació o software per a la realització
d’enquestes al públic del Gran Teatre del Liceu, els dispositius/terminals per a la realització d’enquestes
presencials al públic del Teatre i el manteniment necessari de tots els elements del servei per garantir-ne
el correcte funcionament.

CLÀUSULA 2. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
2.1. El licitador que resulti adjudicatari posarà a disposició de la FGTL la seva plataforma, portal, aplicació o
software de disseny, realització i gestió d’enquestes, així com els terminals/dispositius necessaris per a la
realització d’enquestes presencials al Liceu. El servei inclourà el manteniment per al correcte funcionament
dels terminals i la plataforma.
2.2. Igualment, la plataforma o aplicació contractada haurà de poder generar informes de resultats de totes
les enquestes realitzades (agrupades en títols de la programació del Liceu), informes comparatius entre
enquestes (títols) i informes evolutius de resultats per temporades, incloent les temporades anteriors a la
temporada d’inici d’aquest contracte (2019-20), de les quals el Teatre disposa de dades. Les dades
d’aquestes temporades anteriors (2015-16 fins 2018-19) seran lliurades pel Liceu al licitador que resulti
adjudicatari per tal que les incorpori a la base de dades a partir de la qual elaborar els informes.
2.3. El 7 de gener de 2020 haurà d’estar disponible i plenament operatiu el servei o plataforma d’enquestes
de la FGTL. En aquesta data els dispositius/terminals d’enquestes hauran d’estar instal·lats al Liceu i el
qüestionari del títol d’òpera d’aquell mes haurà d’estar programat.
2.4. El licitador disposarà fins al 03 de febrer de 2020 per integrar les dades de les enquestes de la
temporada actual realitzades abans de l’inici del servei licitat (setembre a desembre de 2919). També haurà
d’integrar les dades de temporades anteriors de què disposa el Liceu al seu sistema per tal que es puguin
realitzar anàlisis comparatives entre temporades.
La comparació per temporades es requerirà només a nivell dels resultats totals per temporada de cada
pregunta del qüestionari. Per exemple, evolució 2015-16 a -2019-20 dels resultats de la pregunta
“Valoració de l’experiència d’haver assistit a una funció al Liceu”.
2.5. El licitador haurà de disposar d’un Responsable del servei que estigui al capdavant del servei prestat a
la FGTL, que conegui el servei i que pugui resoldre en tot moment les possibles incidències que sorgeixin.
Aquest farà el seguiment del servei i gestió global de l’equip i tindrà la màxima disponibilitat per ser
contactat per l’equip de la FGTL. Aquesta persona haurà de conèixer totes les necessitats del licitant i
transmetrà al seu personal la informació de la FGTL que aquesta li facilitarà, vetllant pel seu bon
compliment.
2.6. L’adjudicatari serà el responsable de tenir operatiu la plataforma i terminals d’enquestes 24 hores al
dia els set dies de la setmana els 365 dies a l’any. Qualsevol aturada de servei per motius de manteniment
haurà de ser planificada i justificada, i s’haurà de programar en hores de baixa activitat.
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CLÀUSULA 3. GLOSSARI
La FGTL organitza els seus esdeveniments amb aquests quatre conceptes:
Temporada: període comprès entre l’1 de setembre i el 31 d’agost. Cada temporada es composa de tots
els esdeveniments que organitza la FGTL.
Títol: agrupa totes les funcions d’un mateix espectacle.
Funció:cadascuna de les representacions que es fan d’un títol.
Torn: agrupació de funcions de diferents títols dins d’una mateixa temporada. La definició dels 14 torns es
realitza per part de la FGTL abans de començar la temporada.

CLÀUSULA 4. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
L’aplicació, portal o software d’enquestes i els dispositius/terminals instal·lats in situ al Liceu han de
permetre que el Teatre pugui disposar d’un sistema de feedback continu sobre l’experiència del seu públic.
El servei ha de permetre dissenyar i realitzar enquestes per tal de conèixer millor el públic que assisteix a
les funcions i esdeveniments del Liceu, mesurar-ne la satisfacció i prendre les decisions estratègiques que
la FGTL estimi oportunes per tal de millorar la seva experiència.
Les enquestes s’han de poder respondre presencialment al Liceu, a través de terminals/dispositius
d’enquestació ubicats al Teatre proveïts pel licitador; i també a través d’enquestes online enviades al públic
que ha assistit a la funció i del qual el Liceu disposi de l’email i d’autorització per enviar aquest tipus de
comunicació.
A patir de les enquestes realitzades s’ha d’obtenir un informe o informes que reculli:
- Resultats de tots els títols avaluats (òperes, ballets, concerts...) i comparativa entre ells.
Això inclou els resultats dels títols de la temporada 2019-20 avaluats amb enquestes anteriors al
servei objecte d’aquesta licitació (setembre a desembre de 2019), que hauran de ser incorporats a
l’anàlisi. Les dades seran lliurades per la FGTL al licitador que resulti adjudicatari.
Els títols de la programació familiar del Teatre (El Petit Liceu) seran analitzats de forma separada a
la resta de la programació.
- Resultats agregats del conjunt de la temporada.
- Evolució per temporades (resultats totals de cada pregunta del qüestionari en el període 2015-16
a 2019-20). Les dades d’enquestes anteriors a l’inici del servei licitat seran facilitades per la FGTL
del liceu al licitador que resulti adjudicatari per tal que les pugui incorporar als seus informes.
Al llarg d’una temporada el Liceu programa més d’una trentena de títols que sumen més d’un centenar de
funcions incloent espectacles d’òpera, dansa, concerts i recitals i espectacles de la programació infantil El
Petit Liceu. L’objectiu del Teatre és realitzar enquestes al públic de cadascuna de les funcions programades.
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Els qüestionaris dissenyats tindran dos blocs:
-

Un bloc de preguntes fixes, al voltant de 30, no totes elles a respondre per tots els enquestats, atès
que el disseny preveu salts i filtres.
Un bloc de preguntes variables, al voltant de 5. Aquest podrà canviar periòdicament, en funció del
títol o de la necessitat de la FGTL de tractar adhoc temes específics, d’incorporar monogràfics, etc.
Es preveu un total aproximat d’unes 30 preguntes noves (variables) per temporada.

L’aplicació, portal o similar ha de comptar amb:
-

Mòdul, panell, finestres o similars de disseny i programació de qüestionaris.
Mòdul, panell, finestres o similars de recollida i gestió de les dades obtingudes.
Dashboard, mòdul, panell, finestres o similars de visualització de resultats de les enquestes i dels
seus indicadors i mètriques clau.
Mòdul, panell, finestres o similars de configuració de les opcions de la plataforma: usuaris,
permisos, opcions de visualització, gestió i configuració dels terminals/dispositius d’enquestes, etc.

La plataforma d’enquestes ha de permetre:
-

-

-

Disposar en tot moment i a temps real de les respostes obtingudes.
S’ha de basar en l’organització d’espectacles de la FGTL descrit en la clàusula 4, de manera que es
pugui treballar a nivell de les agrupacions pertinents en qualsevol moment (per funció, títol, gènere
o temporada).
Obtenir gràfics i mètriques i realitzar anàlisis per segments, a partir de les diferents variables de les
enquestes, ja siguin variables de perfil de client, d’opinió i valoració obtinguda amb les seves
respostes, indicadors temporals, etc.
Es valorarà que la segmentació via aplicació de filtres pugui ser acumulativa, és a dir, que es puguin
filtrar diverses variables alhora.
La interfície web ha de permetre la gestió amb qualsevol navegador del mercat: Internet Explorer,
Google Chrome, Firefox, Opera, Safari.
Poder visualitzar i utilitzar(per part de la FGTL) de forma responsiva la plataforma d’enquestes en
qualsevol dispositiu emprat, ja sigui ordinador, tauleta o telèfon mòbil.
Que el públic enquestat pugui visualitzar de forma responsiva les enquestes en qualsevol dispositiu
emprat, ja sigui ordinador, tauleta o telèfon mòbil.
Donar accés diferenciat a la plataforma, aplicació o portal i als seus panells a usuaris diversos segons
el seu perfil, restringint o ampliant la informació que puguin veure.
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CLÀUSULA 5. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES – FUNCIONALITATS
El portal, plataforma o aplicació d’enquestes ha de disposar de les següents funcionalitats.
5.1. DISSENY D’ENQUESTES
Mòdul, panell o finestres de disseny i programació de qüestionaris per part de la FGTL que permeti:
- Generar preguntes de diverses tipologies:
o De resposta simple i múltiple.
o De resposta tancada/suggerida i de resposta oberta (text lliure).
o Amb variables nominals, ordinals, discretes, contínues...
- Generar preguntes i les seves opcions de resposta en diferents formats:
o Escales de valoració, opcions de desplegables, preguntes en format matriu...
o Rankings, scrolls de valoració desplaçables, Net PromoterScore...
o Valoració amb selecció d’emoticones, smilings, estrelles, icones, semàfors o similars.
- Incorporar elements corporatius de la FGTL o dels seus patrocinadors o empreses col·laboradores
a les enquestes.
- Personalitzar/customitzar a nivell d’imatge (colors, formats...) l’aparença de l’enquesta per adaptarla a les necessitats de la FGTL. El “look and feel” de les enquestes dissenyades haurà de garantir la
diferenciació de les enquestes del període objecte d’aquesta licitació respecte al disseny emprat
pel Liceu en les temporades anteriors.
- Dissenyar els qüestionaris en diversos idiomes per tal que l’enquestat pugui seleccionar l’idioma de
resposta.
- Gamificar les enquestes per fer-les més atractives.
- Personalitzar les enquestes amb imatges: cartells, imatges gràfiques, fotografies... dels diferents
títols de la programació del Teatre, imatge de productes Liceu a testar, etc.
- Personalitzar pantalles/missatges de benvinguda i de finalització de l’enquesta.
- Incloure filtres i salts al qüestionari i determinar la finalització de l’enquesta en funció d’una
determinada resposta.
- Definir les preguntes com a obligatòries o no.
- Utilitzar i replicar enquestes o preguntes emprades anteriorment en el disseny dels nous
qüestionaris.
- Previsualitzar i testar les enquestes dissenyades.
- Escollir quines preguntes del qüestionari es mostren en l’enquesta presencial a través dels terminals
d’enquestes i quines es mostren en l’enquesta online.
- Programar en quin moment s’ha d’administrar en els terminals ubicats al Liceu cadascun dels
qüestionaris dissenyats , de forma que fins i tot al llarg de diferents moments del dia es puguin
alternar diversos qüestionaris en funció de la programació o necessitats del Teatre.
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5.2. RECOLLIDA I GESTIÓ DE DADES
Mòdul, panell o finestres de recollida i gestió per part de la FGTL de les dades de les enquestes que permeti:
-

-

Generar enllaços als qüestionaris programats per al seu enviament online.
Es valorarà que el sistema pugui assumir l’enviament automatitzat d’enquestes als clients que han
assistit a les funcions a través de la connexió de la plataforma d’enquestes del licitador amb el
sistema de ticketing del Liceu (actualment Koobin), on hi ha les dades dels clients del Liceu.
L’enviament es farà amb el servei d’email marketing que operativament s’escaigui per complir amb
la finalitat requerida, podent esser el propi del Liceu (actualment Mailchimp).
El Liceu s’encarregarà del disseny de la plantilla o plantilles del missatge i de l’establiment de les
dates d’enviament, i la plataforma del licitador haurà de poder carregar automàticament els
registres que han de rebre l’enquesta i realitzar els enviaments.
En el cas que el licitador ofereixi aquesta funcionalitat, haurà d’estar disponible el 3 de febrer de
2020.
En les enquestes online, identificar els contactes als quals s’envia per tal de poder saber
posteriorment a qui corresponen les respostes.
Accedir en temps real a les respostes obtingudes.
Establir criteris automàtics a partir dels quals una enquesta resposta es consideri com a vàlida
(número de preguntes respostes, etc).
Possibilitat d’eliminar enquestes rebudes per depurar la base de dades (enquestes de prova,
enquestes realitzades fora de termini, etc).
Distingir entre les dades obtingudes a través dels dispositius/terminals d’enquestació presencial i
les enquestes complimentades online.
Descarregar les matrius de dades en format .xls, .csv o similar.

5.3. ANÀLISI I VISUALITZACIÓ DE RESULTATS
Mòdul, panell o finestres de visualització de resultats que permetin, a partir de les enquestes al públic del
Liceu:
-

-

-

Veure els resultats de cadascuna de les preguntes d’una enquesta/títol representat.
Disposar d’un informe comparatiu dels resultats de tots els títols de la temporada (p.ex. resultats
comparats de les enquestes de Turandot, Aida, Carmen...). Aquest informe ha de ser acumulatiu,
s’hi aniran afegint resultats de nous títols a mesura que avança la temporada.
Això inclou els resultats dels títols de la temporada 2019-20 avaluats amb enquestes anteriors al
servei objecte d’aquesta licitació (setembre a desembre de 2019), que hauran de ser incorporats a
l’anàlisi. Les dades seran lliurades per la FGTL al licitador que resulti adjudicatari.
Els títols de la programació familiar del Teatre (El Petit Liceu) seran analitzats de forma separada a
la resta de la programació.
Disposar d’un valor total de la temporada, agregant els resultats de tots els títols que la conformen.
Incorporar l’element evolutiu als informes amb la comparació de resultats totals de cada pregunta
per temporades: evolució de resultats en les temporades que preveu la licitació (2019-20, amb
opció a una temporada addicional 2020-21); i també evolució de resultats respecte a temporades
anteriors a partir de les dades de què disposa la FGTL (2015-16 fins a 2018-19). Les dades
necessàries per a la realització de la comparativa amb temporades passades serien lliurades per la
FGTL.
Anàlisi segmentada de resultats, a partir del creuament de les preguntes del qüestionari amb
variables clau (sexe, edat, client abonat o no abonat, etc).
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Anàlisi segmentada de resultats a partir de la creació de noves variables a petició del Liceu,
obtingudes de la combinació o transformació de variables del qüestionari: agrupació per gènere
(òpera, concerts, dansa...), etc.
Capacitat d’aplicar pesos específics i factors de ponderació en el tractament de dades i l’anàlisi de
resultats.
Els informes de resultats requerits s’han de poder descarregar en format PDF, PowerPoint o similar.

La FGTL contempla que els informes de resultats requerits es puguin obtenir de diferents formes:
- A temps real, en el propi portal o aplicació d’enquestes del licitador que resulti adjudicatari, o bé
- A temps real, a través d’eines d’anàlisi de dades tipus business intelligence o similars,
complementàries del portal d’enquestes, que el licitador pogués posar a disposició de la FGTL per
tal d’assolir els requeriments en relació a l’anàlisi, visualització i segmentació de resultats, o bé
- A través d’informes personalitzats addicionals als informes generats en el portal o aplicació
d’enquestes, que es lliuraran cada 2 mesos aproximadament en els següents terminis:
o 9 de març de 2020
o 11 de maig de 2020
o 6 de juliol de 2020
o 7 d’agost de 2020
o Per la temporada 2020-21, en cas de pròrroga, s’establiran les dates concretes de cada
lliurament bimensual.

5.4. CONFIGURACIÓ DE LA PLATAFORMA I DELS TERMINALS D’ENQUESTES
Mòdul, panell, finestres o similars de configuració de les opcions de la plataforma i dels terminals
d’enquestes:
-

-

Administració d’accessos i permisos per als usuaris del servei. L’accés dels diferents usuaris s’ha de
fer previ emplenament d’un nom d’usuari i mot de pas específic que garanteixi la seguretat de
l’accés.
Possibilitat per part de la FGTL de donar accés a aquests usuaris a continguts diferents en funció de
les seves necessitats.
Control remot dels dispositius per part de la FGTL: accés a distància a tots els terminals
d’enquestació per a la seva gestió: programació de continguts, encesa-apagada, reinici, etc.

5.5. TERMINALS D’ENQUESTES
L’empresa que resulti adjudicatària proveirà a la FGTL amb un mínim de 3 i un màxim de 5 terminals
d’enquestes.
Els terminals consistiran en una tauleta tàctil inserida en un suport o peana mòbil que es pugui traslladar a
diferents ubicacions en funció de les necessitats de la FGTL.
La personalització o el vinilat dels suports dels terminals d’enquestes anirà a càrrec de l’empresa
adjudicatària. La personalització del suport pot incloure el disseny de missatges per incentivar la
participació, la inclusió de logotips o imatges de la FGTL o dels seus patrocinadors i empreses
col·laboradores, etc. La FGTL podrà requerir a l’empresa que resulti adjudicatària una personalització o
vinilat dels suports dels terminals per temporada.
Els terminals es connectaran al portal o plataforma d’enquestes via wifi.
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CLÀUSULA 6. POSADA EN MARXA, MANTENIMENTI ATENCIÓ A INCIDÈNCIES
6.1. Posada en marxa del servei
El servei o plataforma d’enquestes de la FGTL ha d’estar operatiu el 7 de gener de 2020. En aquesta data
també hauran d’estar instal·lats al Liceu els dispositius/terminals d’enquestes amb el qüestionari del títol
en cartell programat.
El licitador disposarà fins al 03 de febrer de 2020 per integrar les dades de les enquestes prèvies al servei
licitat (setembre a desembre de 2019 i temporades 2015-16 a 2018-19) de què disposa el Liceu al seu
sistema per tal que es puguin incorporar a l’anàlisi de resultats.
6.2. Manteniment i actualitzacions
El licitador posarà a disposició de la FGTL les noves versions i/o actualitzacions del servei de forma que les
aplicacions estiguin sempre al dia i amb les màximes prestacions. El manteniment i les actualitzacions del
sistema es realitzaran sense aturades del servei. En cas contrari, hauran de notificar-se prèviament a la
FGTL i realitzar-se en horaris i períodes de baixa activitat sempre que sigui possible.
6.3. Definicions
En el present document el terme “disponibilitat del servei” s’aplica al percentatge de temps sobre un mes
concret (entenent mesos naturals i dies de 24 hores) en què el servei d’enquestes i els dispositius/terminals
d’enquestes han estat disponibles per a l’accés de la FGTL, segons mesures realitzades.
El terme “quota mensual” es refereix exclusivament a l’import de la quota pagada per la FGTL per mes pel
servei.
Els termes “tall de servei” o “indisponibilitat del servei” corresponen a una instància en la qual els serveis
objecte de garantia no responen a una petició del sistema de supervisió durant un període continuat de
com a mínim 30 minuts.
6.4. Disponibilitat del servei
Per al càlcul del temps de disponibilitat de servei s’exclouran aquells períodes de temps compresos en
tasques de manteniment programat.
Es requereix una disponibilitat mínima del servei del 99% de mitjana. Es tindran en compte les dades
següents:
- Període de mesurament: mensual
- Paràmetre de mesurament: % de disponibilitat del servei
- Valor objectiu: >= 99%
La indisponibilitat del servei causada per un dels següents casos queda fora d’aquesta garantia:
- Manteniments programats.
- En cas que l’incident sigui causat per un problema aliè a l’aplicació d’enquestes.
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6.5. Temps de resposta davant d’incidències
Es considera una incidència aquella que implica una interrupció o degradació del servei ofert per la
plataforma (incloent mòduls externs de generació d’informes tipus Business Intelligence, si el licitador els
ofereix), així com el fet que una determinada funcionalitat o un nou desenvolupament no funcioni de forma
correcta.
El proveïdor ha de garantir la resolució d’incidències 24 hores al dia, 365 dies l’any.
En el moment en què es produeixi o detecti una incidència la FGTL obrirà un tiquet exposant la
problemàtica per tal que l’empresa adjudicatària procedeixi a la seva resolució.
Un cop obert el tiquet l’empresa adjudicatària haurà de donar una primera resposta en el següent termini
màxim:
- Temps de resposta per consultes generals: 24 hores des de la comunicació.
- Temps de resposta a avaries: 12 hores des de la comunicació.
La resolució de la incidència en la plataforma o servei d’enquestes, un cop comunicada s’haurà de produir
en un termini màxim de 24 hores.
En el cas dels dispositius o terminals d’enquestes, la seva reparació s’ha de produir en un termini màxim
de 2 dies hàbils des de la seva comunicació. En cas contrari, el proveïdor s’obliga a instal·lar dispositius de
substitució.

CLÀUSULA 7. MITJANS PROFESSIONALS, SUPORT I FORMACIÓ
7.1. Mitjans professionals
L’adjudicatari posarà a disposició de la FGTL recursos humans especialitzats en la realització d’enquestes
per tal d’ajudar al Liceu a treure el màxim profit del servei contractat. El licitador farà constar a la proposta
els recursos proposats per a l’execució del servei, la qualificació, experiència i dedicació de l’equip que
destina al projecte.
7.2. Suport
El licitador haurà de disposar d’un Responsable del servei que estigui al capdavant del servei prestat a la
FGTL, que conegui el servei i que pugui resoldre en tot moment les possibles incidències que sorgeixin.
Aquest farà el seguiment del servei i gestió global de l’equip i tindrà la màxima disponibilitat per ser
contactat per l’equip de la FGTL. Aquesta persona haurà de conèixer totes les necessitats del licitant i
transmetrà al seu personal la informació de la FGTL que aquesta li facilitarà, vetllant pel seu bon
compliment.
7.3. Formació
L’adjudicatari es farà càrrec de la formació del personal de la FGTL que haurà de ser usuari del servei.
Aquesta formació es farà a les dependències de la FGTL. També serà a càrrec de l’adjudicatari la formació
necessària en cas de canvis, modificacions, ampliacions i actualitzacions del sistema. El licitador farà constar
a la proposta el seu programa de formació.
L’empresa que resulti adjudicatària del servei mantindrà reunions de coordinació trimestrals de seguiment
amb la persona responsable de l’ús del servei d’enquestes que designi la FGTL durant tot el període de
durada del contracte.

10|12

Plec de PrescripcionsTècniques

Exp: PLATAFORMA I TERMINALS D’ENQUESTES 2019

CLAUSULA 8.- INDICADORS DE NIVELL DE SERVEI
S’estableixen els següents indicadors de nivell de prestació objecte de contracte i penalitzacions associades
que seran directament aplicables a la factura de la mensualitat corresponent:
 Retard en la disponibilitat del servei de plataforma d’enquestes (inclou mòduls externs de generació
d’informes tipus Business Intelligence, si el licitador els ofereix) i/o en la instal·lació dels
terminals/dispositius d’enquestes al Liceu (inclou personalització/vinilat, si s’escau, dels terminals a
requeriment de la FGTL).
-

1 setmana de retard en el termini previst: penalització del 50% de l’import de la 1a quota mensual.
2 setmanes de retard en el termini previst: penalització del 75% de l’import de la 1a quota mensual.
Més de 2 setmanes, fins a un màxim d’un mes de retard en el termini previst: penalització del 100%
de l’import de la 1a quota mensual.
A partir d’un retard superior a un mes del termini previst: la FGTL es reserva el dret de rescindir el
contracte amb l’empresa adjudicatària.

 Retard en la integració de les dades de les enquestes anteriors al servei licitat de què disposa la
FGTL (setembre a desembre de 2019 i temporades 2015-16 a 2018-19) per tal que es puguin
realitzar anàlisis comparatives entre temporades.
-

1 setmana de retard en el termini previst: penalització del 25% de l’import de la quota mensual.
2 setmanes de retard en el termini previst: penalització del 50% de l’import de la quota mensual.
Més de 2 setmanes, fins a un màxim d’un mes de retard en el termini previst: penalització del 100%
de l’import de la quota mensual.
A partir d’un retard superior a un mes en el termini previst: la FGTL es reserva el dret de rescindir
el contracte amb l’empresa adjudicatària.

 Retard en el lliurament dels informes de resultats, en el cas que no s’actualitzin al moment en la
plataforma o mitjançant un sistema de BI o similar, i s’opti per presentar informes bimensuals.
-

1 setmana de retard en el termini previst: penalització del 25% de l’import de la quota mensual.
2 setmanes de retard en el termini previst: penalització del 50% de l’import de la quota mensual.
Més de 2 setmanes, fins a un màxim d’un mes de retard en el termini previst: penalització del 100%
de l’import de la quota mensual.
A partir d’un retard superior a un mes en el termini previst: la FGTL es reserva el dret de rescindir
el contracte amb l’empresa adjudicatària.

 Retard en l’automatització dels enviaments d’enquestes als clients que han assistit a les funcions,
si el licitador s’ha compromès a assumir aquesta automatització. L’automatització es farà a través
de la connexió de la plataforma d’enquestes del licitador i el sistema de ticketing del Liceu
(actualment Koobin), on hi ha les dades dels clients del Liceu. L’enviament es farà amb el servei
d’email marketing que operativament s’escaigui per complir amb la finalitat requerida, podent esser
el propi del Liceu (actualment Mailchimp).
-

1 setmana de retard en el termini previst: penalització del 25% de l’import de la quota mensual.
2 setmanes de retard en el termini previst: penalització del 50% de l’import de la quota mensual.
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Més de 2 setmanes, fins a un màxim d’un mes de retard en el termini previst: penalització del 100%
de l’import de la quota mensual.
A partir d’un retard superior a un mes en el termini previst: la FGTL es reserva el dret de rescindir
el contracte amb l’empresa adjudicatària.

 Penalitzacions per no disponibilitat del servei (període de mesurament mensual):
98,9% - 95% del servei  penalització del 2% de l’import de la quota mensual
<95% del servei 
penalització del 5% de l’import de la quota mensual
La indisponibilitat del servei causada per un dels següents casos queda fora d’aquesta garantia:
- Manteniments programats.
 Penalitzacions per la gestió de consultes i incidències:
Temps de resposta davant consultes o comunicacions:
- Temps de resposta per consultes generals superior a 24 h. 5 o més consultes respostes fora de
termini al mes: penalització d’ 1% sobre la factura del mes.
- Temps de resposta per comunicació d’avaries superior a 12 h. 1 o més comunicacions d’avaries
respostes fora de termini al mes: penalització d’1% sobre la factura del mes.
Temps de resolució d’avaries en la plataforma d’enquestes (inclou mòduls externs de generació d’informes
tipus Business Intelligence, si el licitador els ofereix).
- Avaria continuada no resolta abans de 24h des de la seva comunicació 2% de l’import de la quota
mensual.
- Avaria continuada no resolta abans de 48 h des de la seva comunicació 5% de l’import de la quota
mensual.
- A partir de 10 incidències no resoltes en temps acumulades la mateixa temporada la FGTL es reserva
el dret de rescindir el contracte amb l’empresa adjudicatària.
Temps de resolució d’avaries en dispositius o terminals d’enquestes:
- Avaria continuada en dispositius o terminals d’enquestes no resolta abans de 2 dies hàbils des de
la seva comunicació o substitució del terminal el 3r dia hàbil des de la seva comunicació  2% de
l’import de la quota mensual.
- Avaria continuada en dispositius o terminals d’enquestes no resolta abans de 5 dies hàbils des de
la seva comunicació  5% de l’import de la quota mensual.
- A partir de 10 incidències en terminals no resoltes en temps, acumulades la mateixa temporada la
FGTL es reserva el dret de rescindir el contracte amb l’empresa adjudicatària.
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