ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis (Exp. 13/2018)
--1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, Gran Via de les
Corts Catalanes, 639, 08010 Barcelona, tel. 93.554.74.40, fax 93.554.74.58.
b) Dependència que tramita l'expedient: Unitat Jurídica i de Contractació.
c) Número d'expedient: 13/2018.
--2 Objecte del contracte
a) Descripció: Serveis per al redisseny de la identitat corporativa de Loteria de
Catalunya.
b) Termini d'execució: S’iniciarà en la data de la formalització del contracte o des de la
data que s’indiqui en l’esmentada formalització i s’estendrà fins el 31 de desembre de
2020..
c) CPV: 79.341.000-6 Serveis de publicitat.
74411000-3 Serveis de consultoria en publicitat
79 415200-8 Serveis consultoria en disseny

--3 Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert amb varis criteris
--4 Preu del contracte
a) Pressupost de licitació: 266.200,00€ (inclou 46.200,00€ en concepte del 21% d’IVA).
b) Valor estimat del contracte: 220.000,00€, IVA exclòs.
--5 Garanties
a) Provisional: no s’exigeix.
b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació exclòs l’IVA.
--6 Obtenció d'informació i documentació
a) A l’adreça esmentada a l’apartat 1.a) i a la pàgina web:
http://contractaciopublica.gencat.cat
b) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins el dia fixat com a data límit de
presentació d'ofertes.
--7 Requisits específics del contractista
Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica d’acord
amb el que s’estableix a l’apartat G del quadre de característiques del contracte.
--8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació d'ofertes: fins a les 12:00 hores del dia 3 de desembre de
2018.
c) Lloc de presentació: mitjançant licitació electrònica (sobre digital).
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos a
partir de l’obertura del sobre C.
e) Admissió de variants o alternatives: no s'admeten variants.
--9 Criteris d’adjudicació
a) Criteris d’adjudicació la valoració dels quals requereixi un judici de valor:
a.1) Criteris que depenen de judici de valor: 49 punts.
Paràmetres per a l’avaluació:

1) Elements clau:
1.a) Adequació de la idea als reptes de la marca i als objectius de l’arquitectura de
marca, fins un màxim de 20 punts.
1.b) Elements d'impacte i notorietat, originalitat, innovació, creativitat en la
idea/concepte creatiu, fins un màxim de 15 punts.
1.c) Flexibilitat i capacitat d’adaptació del concepte creatiu als diferents suports, fins un
màxim de 6 punts.
2) Elements formals/estètics. I elements de fons: senzillesa, claredat i facilitat
d’identificació, d’implementació i durabilitat de la proposta, fins un màxim de 6 punts.
3) Adequació al plec de prescripcions tècniques, fins un màxim de 2 punts.
b) Criteris d’adjudicació la valoració dels quals es produeix de forma automàtica:
b.1) Oferta econòmica, fins a un màxim de 51 punts.
--10 Obertura de les proposicions
Lloc: Gran Via de les Corts Catalanes, 639, 08010 Barcelona.
Sobre C (oferta econòmica): 10:00 hores del dia 20 de desembre de 2018
--11 Despeses de l'anunci
No procedeix.

