VALORACIÓ TÈCNICA SEGONS LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN EL CONTRACTE DE
SERVEIS de Posicionament (SEO, Search Engine Optimization), campanya de Google Adwords, GDN
dels programes de la convocatòria octubre 2017/18. Expendient Núm 01/17 –CO

A continuació i per a cadascun dels criteris, s’exposa la valoració tècnica que justifica les diferents puntuacions
atorgades a les empreses participants.

Valoració Tècnica

Puntuació Màxima
35

ELOGIA
29,8

OPTIMIZACLICK
1,3

El criteri utilitzat en el procés d’atorgar la puntuació s’ha basat en el grau d’acompliment dels requeriments recollits
en el plec de les propostes tècniques presentades per les empreses licitadores. Hem volgut valorar l’anàlisi de la
nostra activitat de negoci per un plantejament estratègic a partir del qual es treballaria el canal, de manera que
volíem veure en detall els criteris que s’havien definit relacionades amb el servei i la concreció de propostes
vinculades amb el nostre target i negoci..
En aquest sentit, en general s’ha considerat poc desenvolupada la proposta tècnica presentada per OPTIMIZACLICK,
en la que es fa molt poca referència als requeriments publicats en el plec de contractació al no detallar alguns dels
punts requerits.
En el cas de la proposta presentada per ELOGIA, hem trobat a faltar la referència a Solucions corporatives en el
moment de plantejar l’estratègia del posicionament SEO, de la mateixa manera que ha faltat definició en els nivells
del reporting de seguiment en funció dels perfils professionals a qui aniran dirigits, així com també, hauria calgut
contemplar l’anàlisi de les pàgines (número de visites, perfils, reputació de la pàgina, tassa abandonament.. entre
d’altres) considerades ubicacions en les campanyes de GDN, i la referència a les diferents tipologies de format
(vídeos, banner..etc).
S’han assignat 0 punts en els casos en que hi ha hagut una omissió de la informació requerida al llarg de la proposta
La conclusió és que la valoració tècnica de les propostes revisades es tradueix a un total de 29.8 punts atorgats a
ELOGIA i 1.3 punts atorgats a OPTIMIZACLICK.

