Tipus de contracte.: Servei.

DADES DEL CONTRACTE, CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ, CPV I GESTIÓ DE LOTS.
1.- Descripció: El servei a contractar és el de consultoria especialitzada en la diagnosis i
acompanyament a la digitalització de petites empreses de Castelldefels.
La irrupció de la pandèmia provocada pel coronavirus en la vida de les empreses ha accelerat
de forma exponencial la necessitat de digitalitzar les seves activitats. Moltes d’elles han iniciat
un procés de venda o atenció on-line com a mecanisme d’urgència per mantenir un mínim de
facturació però sense una planificació i procedimentació adequada.
L’ajuntament de Castelldefels vol incorporar a la seva carta de serveis de Promoció de
l’Economia local, mitjançant aquesta contractació, un servei de consultoria especialitzat que
acompanyi a cada negoci que s’inclogui al projecte, de forma individualitzada, en la definició
de la seva estratègia de digitalització, en l’obtenció d’un pla i acompanyar-lo en la seva
implantació.
El servei ha d’incloure un acompanyament en la implementació de millores, com a mínim, en
les àrees següents:
•

Presència de l’empresa a Internet

•

Estratègia de comunicació i màrqueting online de l’empresa, a nivell de
planificació i utilització de diferents eines disponibles per a petites empreses,

•

Utilització de canals de venda online.

•

Digitalització dels processos de gestió de l’empresa,

2.- Observacions: L’ajuntament farà difusió del servei a través dels mitjans locals de
comunicació. L’empresa o empreses seleccionades treballaran de forma conjunta amb un
tècnic de Promoció Econòmica tant en la selecció de els empreses usuàries del servei com en
l’elaboració del diagnòstic així com en el seguiment del pla d’actuació.
3.- Valor estimat del contracte: L’ajuntament destinarà una partida de 14.500 € per una
primera fase d’aquest projecte
4.- Pressupost de licitació: Per tal de poder valorar les diverses ofertes requerim la presentació
d’una proposta tècnica que inclogui:
•
•
•
•
•

Currículum de l’empresa
Experiència acreditada en projectes de naturalesa similar.
Metodologia de treball proposada pel projecte de digitalització de les pimes de
Castelldefels
Fases i serveis inclosos en la proposta presentada
Preu hora de cost del servei

5.-Durada del contracte: Un cop seleccionades les pimes de la ciutat que participaran al
projecte, seran assignades a una de les empreses proveïdores del servei amb la qual s’establirà

un contracte. La seva durada serà establerta després d’una primera reunió amb l’empresa
usuària on es determini el nombre aproximat d’hores de treball necessàries.
En qualsevol cas, el present projecte és un pilot d’una durada prevista de 12 mesos, després
dels quals es farà una valoració de la seva continuïtat.
6.- Lloc Execució: El servei es prestarà a la ciutat de Castelldefels, entre les instal·lacions de la
Guaita, Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Castelldefels, i les de les empreses
usuàries participants al projecte.
7.- Termini de presentació d’ofertes: 5 dies hàbils a comptar del dia següent al que publiqueu
l’anunci. Ampliable
8.- CPV: 7222 0000-0 Serveis de consultoria en anàlisi empresarial

