Resolució de la licitació del servei de disseny de la creativitat, línia gràfica i disseny de
la campanya de la programació professional dels teatres adscrits a Badalona Cultura
Vist que Badalona Cultura, S.L., és una societat mercantil de capital íntegrament
públic, que gestiona els equipaments escènics adscrits.
Vist que la convocatòria va fer-se pública el 11 de maig de 2021 mitjançant anunci al
perfil del contractant de Badalona Cultura, S.L., i el termini per presentar les sol·licituds
de participació i la documentació administrativa va finalitzar el 25 de maig de 2021.
Finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds de participació es va procedir a
l’obertura del sobre 1 presentades per les empreses licitadores:
A. Postdata disseny i comunicació SL.
B. Raúl Campuzano Cornejo
C. Comunicació integral NEORG SL
D. Costa Brava Centre Cooperatiu SCCL
E. La Page Original
F. Antonio Castro García
G. El Guateque, agéncia de comunicación
H. Bum Blai Urgell Morales S.L.
I. Cèl·lula Acció Creativa SL
J. Ramon Carreté SL
K. Lab Creative SL

NIF B62279856
NIF 38106131F
NIF B17697673
NIF F17110180
NIF B61119681
NIF 440023505
NIF B66694886
NIF B60658762
NIF B60994268
NIF B62508940
NIF B67326272

1.- Puntuació sobre 2 : Criteris d’avaluació subjectiva
Veure annex I adjunt a l’informe
2.- Puntuació sobre 3 : Proposta econòmica
Veure annex II adjunt quadre
A continuació adjuntem un quadrant amb la suma de la puntuació dels sobre 2 i 3 :
Licitador
Postdata
Raúl Campuzano
NEORG
Costa Brava Centre
La Page Original
Antonio Castro García
El Guateque
Bum Blai Urgell Morales
Cèl·lula
Ramon Carreté
Lab Creativi

Puntuació sobre 2
36
24
17
9
24
22
9
19
26
23
23

Puntuació sobre 3
30
4,11
23,14
13,71
13,71
34,28
60
13,71
13,71
12,86
53,14

Puntuació total
66
28,11
40,14
22,71
37,71
56,28
69
32,71
39,71
35,86
76,14

Els membres de la mesa determinen que, abans d’adjudicar l’oferta al licitador Lab
Creative, atès que la seva proposta econòmica podria suposar una reducció temerària
del preu, a tenor del que disposa l’article 85 i següents del Reial decret 1098/2001, de
12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, procedeix requerir a la referida empresa per a que, en el
termini no superior a tres dies hàbils a comptar a partir del següent a la notificació
remeti explicació motivada que justifiqui i desglossi raonada i detalladament la
seva oferta econòmica, tal com disposa l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
El dia 8 de juny, dins el període preceptiu i per mitjà de correu electrònic, la licitadora
va respondre al requeriment argumentant els motius que, a criteri empresarial feien
possible el compliment del contracte.
A la vista de les al·legacions, la mesa va acordar proposar l’adjudicació del contracte a
la mercantil Lab Creative SL.
És per això que:
RESOLC:
PRIMER.- ADJUDICAR el contracte per a la contractació promoguda per Badalona
Cultura del contracte dels serveis de disseny de la creativitat, línia gràfics i disseny de
la campanya de la programació professional dels teatres adscrits a Badalona Cultura
, a LAB CREATIVE, SL (CIF B67326272 ).
SEGON.- Notificar a l’empresa guanyadora la referida adjudicació i advertir-la que
haurà de concórrer a presentar la documentació requerida per contractar i formalitzar
el contracte d’adjudicació, d’acord amb el PCAP.
TERCER.- Encomanar al responsable del contracte que realitzi un seguiment acurat
amb l’objectiu de garantir l’adequada execució d’aquest sense que es produeixi una
disminució de la qualitat.
QUART.- Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant.
A Badalona, 21 de juny de 2021

Eduard Pericas i Bosch
Gerent de Badalona Cultura S.L.

