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MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A.
"MERCABARNA"

PLEC DE PRESCRIPCIONS
TÈCNIQUES

Contractació del servei d’elaboració d’un baròmetre
sectorial i dos estudis monogràfics

Plec de condicions tècniques per a la contractació del servei d’elaboració d’un
baròmetre sectorial i dos estudis monogràfics
Objecte del contracte
L’objecte del contracte és l’elaboració de:
• Disseny d’un baròmetre sectorial que permeti, de forma periòdica, observar
l’evolució del sector majorista de Mercabarna en relació al sector detallista
alimentari de Catalunya, i detectar tendències de futur. La informació recollida
i posterior anàlisis de dades ha de mostrar, sobretot, dades quantitatives.
• Posada en marxa del Baròmetre mitjançant la realització d’una primera
enquesta i informe posterior.
• Dos estudis monogràfics que permetin conèixer la situació en profunditat
sobre una temàtica tractada en el baròmetre; detectant la seva evolució.
La temàtica del primer monogràfic serà sobre el producte ecològic; i la
temàtica del segon es decidirà tenint en compte els resultats obtinguts en la
corresponent primera enquesta del baròmetre. La informació recollida i
posterior anàlisis de dades ha de mostrar dades quantitatives i qualitatives.
Àmbit del baròmetre i Monogràfics
L’àmbit d’estudi, tant en el baròmetre com en els monogràfics se centrarà en
els operadors majoristes de Mercabarna (per estudiar l’oferta) i també en
empreses clients o potencials clients dels operadors de Mercabarna (per
estudiar la demanda). Els informes de baròmetre i monogràfics identificaran i,
en el cas dels Monogràfics, també analitzaran les discontinuïtats entre el
resultats dels dos sectors, majorista i minorista.
L’enquesta dirigida a empreses Majoristes de Mercabarna ha de contemplar
els tres sectors diferents existents a Mercabarna: Fuites i hortalisses, Peix i
Marisc Fresc i productes Càrnics. Mercabarna disposa de BBDD d’aquestes
empreses.
Les enquestes dirigides al sector detallista alimentari contempla, entre
d’altres, les següents: hipermercats, supermercats, superserveis, autoserveis,
comerç detallista de fruites i hortalisses, de carn i de peix -tant de carrer com
parades de Mercats Municipals-, etc.
L’anàlisi de la part de la demanda també inclourà, de manera segmentada, el
canal HORECA: restaurants, càterings, hotels, motels, hostals, càmpings, etc.
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Les enquestes de les empreses de Mercabarna hauran d’anar dirigides a la
totalitat de les empreses.

L’empresa adjudicatària s’ha de comprometre a aconseguir un mínim de 150
enquestes respostes per la part de la oferta i d’un mínim de 300 respostes per
la part de la demanda.
En la possible pròrroga es faria el seguiment del baròmetre amb una segona
volta de l’enquesta que es farà un any després de la primera enquesta amb un
període d’execució de 12 setmanes.
En les ofertes presentades s’haurà d’indicar el nombre d’empreses del sector
detallista i HORECA que seran enquestades, amb el màxim detall possible en
quan a nombre d’enquestes per cada segment de la demanda abans
esmentats.
Les BBDD d’aquestes empreses de la part de la demanda hauran de ser
proveïdes per l’empresa adjudicatària.
Fase 1.- Disseny i posada en marxa d’un baròmetre
Accions a realitzar per part de l’empresa
1. Dissenyar el baròmetre, en funció de:
a. Dades referents als operadors de Mercabarna: volums de facturació,
previsions, quota d’exportació, etc. Les dades a analitzar hauran de
quedar definides a la proposta.
b. Dades referents al clima de negoci. Les dades a analitzar hauran de
quedar definides a la proposta.
c. Tendències de futur i estratègies. A continuació es detallen alguns punts
a tenir en compte: formats de venda (IV i V gammes,..), tendències en
distribució (comerç electrònic, comparativa pes dels canals de compra de
fresc,...) , no malbaratament, producte ecològic, producte de
proximitat...
2. Disseny de les enquestes. Les preguntes hauran de ser validades per Mercabarna
abans del seu llançament.
3. Preparar les BBDD (oferta i demanda). La BBDD dels operadors de Mercabarna
es
4. Enviament de les enquestes on line (oferta i demanada)
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5. Seguiment de l’evolució de les enquestes per garantir la mostra desitjada
a. A part del seguiment de les enquestes enviades on-line, l’empresa
adjudicatària haurà de fer un seguiment telefònic i/o presencial amb les
empreses qualificades com a prioritàries dintre de les BBDD tant de la
oferta (empreses majoristes) , com de la demanda.
6. Anàlisi de la informació recollida
7. Elaboració i entrega de l’informe finals i documents relacionats. Veure apartat
“Format dels lliurables”.

Fase 2.- Dos estudis monogràfics
Accions a realitzar per part de l’empresa
En funció dels resultats del baròmetre, l’empresa adjudicatària suggerirà una temàtica
d’estudi pels monogràfics que haurà de ser validada per Mercabarna.
1. Proposar llistat de temes susceptibles d’analitzar als estudis monogràfics.
Mercabarna decidirà i validarà quins seran els temes sobre els que es realitzaran
els monogràfics.
2. Disseny de les enquestes. Les preguntes hauran de ser validades per Mercabarna
abans del seu llançament
3. Preparar la BBDD (oferta i demanda)
4. Enviament de les enquestes on line (oferta i demanada)
5. Seguiment de l’evolució de les enquestes per garantir la mostra desitjada
a. A part del seguiment de les enquestes enviades on-line, l’empresa
adjudicatària haurà de fer un seguiment telefònic i/o presencial amb les
empreses qualificades com a prioritàries dintre de les BBDD tant de la
oferta (empreses majoristes) , com de la demanda.
6. Anàlisi de la informació recollida
7. Elaboració i entrega de l’informe finals i documents relacionats. Veure apartat
“Format dels lliurables”.
8. Realització d’un mínim de 5 entrevistes personals a empreses claus de la oferta i
de la demanda
Fase 3.- Format dels lliurables
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El lliurament dels resultats del baròmetre es farà de la següent manera:
1. Informe final del contingut en format digital i en paper.
2. BBDD de les empreses a les que s’ha convidat a participar i mostra final de les
que han participat.
3. Excel amb els resultats obtinguts de l’enquesta identificant les discontinuïtats
entre oferta i demanda.
4. Resum executiu en format PowerPoint per presentar els resultats.
El lliurament dels estudis monogràfics es farà en els següents formats:
1. Informe final del contingut en format digital i en paper.
2. Excel amb els resultats obtinguts de l’enquesta.
3. Resum executiu en format PowerPoint per presentar els resultats.

Fase 4.- Pressupost de licitació
El projecte té una durada prevista de 1 any amb possibilitat de prorroga-ho 1 any més
en cas que Mercabarna així ho decidís. En la possible pròrroga es faria el seguiment del
baròmetre amb una segona volta de l’enquesta que es farà un any després de la primera
enquesta amb un període d’execució de 12 setmanes.
El pressupost base de licitació es fixa en la quantitat de 24.500€ (IVA exclòs), sense
revisió de preus. Quantitat que correspon a:
•

Elaboració d’un baròmetre sectorial i de dos estudis monogràfics: 24.500€

En el supòsit de prorrogar el contracte pel seguiment del baròmetre, l’import màxim de
la pròrroga serà de 12.250€.
Els licitadors podran presentar millores sobre el preu per sota, mai per sobre de
l’establert. Les ofertes que superin el pressupost base de licitació seran rebutjades.
Aquest pressupost inclou l’import de tots els impostos que siguin d’aplicació segons les
disposicions vigents, a excepció de l’IVA que figura com a partida independent.
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Fase 5.- Termini d’execució del projecte
Els projectes s’han d’executar de forma cronològica. A la proposta ha d’aparèixer un
mateix calendari, l’inici i finalització amb cada una de les fases, de cada un dels projectes.
El termini d’execució del projecte serà el següent:
Baròmetre: 12 setmanes, inici previst pel mes de abril
Monogràfic1: 8 setmanes, inici previst pel mes de juliol
Monogràfic2: 8 setmanes, inici previst pel mes de novembre
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