RESOLUCIÓ 29/2022, d’adjudicació del Servei de gestió i inserció de publicitat en els
mitjans de comunicació per a la difusió de les accions publicitàries de Loteries de
Catalunya, SAU de juny a setembre de l’any 2022, expedient LC-2022-00113.
ANTECEDENTS
De conformitat amb les Instruccions Internes de Contractació (IIC) de 21 de juliol de 2021,
Loteries de Catalunya, SAU, ha publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
(PSCP) un anunci a data 24 de maig de 2022 per la contractació del Servei de gestió i inserció
de publicitat en els mitjans de comunicació per a la difusió de les accions publicitàries de
Loteries de Catalunya, SAU de juny a setembre de l’any 2022, expedient LC-2022-00113,
mitjançant un procediment general de conformitat amb el punt 3.2 de les IIC.
Dins del termini van presentar proposició mitjançant presentació telemàtica les següents
empreses:






CARAT ESPAÑA, SAU (en endavant CARAT)
DATAPLANNING ESPAÑA, S.L.U. (en endavant DATAPLANNING)
HAVAS MEDIA GROUP SPAIN, SA (en endavant HAVAS)
NOTHINGAD COMUNICACIO, S.L. (en endavant NOTHINGAD)
WAVEMAKER PUBLICIDAD SPAIN, SL (en endavant WAVE)

L’òrgan de contractació va realitzar el dia 1 de juny de 2022 l’obertura de les ofertes
presentades, i un cop qualificades, aquesta es conforme amb els plecs i s’admeten totes les
licitadores.


Valoració econòmica i total

Ha intervingut en l’estudi i l’elaboració d’aquest informe la Sra. Pilar Martín Serrano, directora
de Màrqueting i Jocs de Loteries de Catalunya, SAU, com a responsable del contracte.
La proposta d’atribució de punts s’ha realitzat seguint els criteris plantejats en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars que regeix el contracte.
S’ha pogut valorar la proposta econòmica de totes les empreses licitadores:
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D’acord amb l’informe de valoració de la documentació relativa a la proposició econòmica i als
criteris previstos en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que regeixen el contracte, l’òrgan de contractació fa seves la valoració de les
propostes efectuada en l’informe econòmic, i el resultat del qual es recull en el quadre següent:

Atès que aquest òrgan de contractació constata que la següent oferta classificada i presentada
per l’empresa WAVEMAKER PUBLICIDAD SPAIN, SL, reuneix tots els requisits establerts en
el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que
regulen aquesta contractació, desprès de donar compliment als tràmits procedimentals
necessaris per a l’adjudicació del contracte pel procediment incoat, i d’acord amb el que
disposa el plec de clàusules particulars que regulen aquesta contractació;
Vistos els antecedents anteriors;
Atesa la competència del director general per l’adjudicació de conformitat amb l’Acord primer,
apartat 6, del Consell d’Administració de Loteries de Catalunya, SAU, de data 21 de juliol de
2021, inscrit al Registre Mercantil de Barcelona, volum 47896, foli 70, full B565715, inscripció
6a;
RESOLC
Primer.- Adjudicar la contractació del Servei de gestió i inserció de publicitat en els mitjans de
comunicació per a la difusió de les accions publicitàries de Loteries de Catalunya, SAU de
juny a setembre de l’any 2022, expedient LC-2022-00113, pels preus unitaris oferts i per un
import màxim de nou-cents vuitanta-un mil tres-cents deu euros (981.310€), Impost
sobre el Valor Afegit inclòs, dels quals 811.000€ corresponen a la base imposable, i
170.310€ corresponen a l’Impost sobre el Valor Afegit, a l’empresa WAVEMAKER
PUBLICIDAD SPAIN, SL, amb NIF B81173171, en ser la seva proposició la més avantatjosa
per haver obtingut la millor puntuació (88,31 punts), d’acord amb els criteris d’adjudicació
establerts en el Plec de clàusules administratives particulars i Plec de Prescripcions Tècniques
que regeixen aquesta contractació.
Segon.- Notificar als licitadors als efectes oportuns i de conformitat amb allò establert en
l’article 321.5 de la de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i
l’apartat 3.2 de les Instruccions de contractació aprovades en data 21 de juliol de 2021 per
Loteries de Catalunya, SAU, amb indicació que contra aquesta es pot impugnar en via
administrativa de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, davant del titular de la
Secretaria d'Hisenda del Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.
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Tercer.- De conformitat amb allò establert en l’article 321 de la de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, l’apartat 3.2 de les Instruccions Internes de
Contractació de Loteries de Catalunya, SAU, de data 21 de juliol de 2021, i la Clàusula
divuitena i dinovena del Plec de Clàusules Administratives Particulars, el termini per procedir
a la formalització del contracte serà de quinze dies següents a la notificació de l’adjudicació.
A la data de la signatura electrònica del director general de Loteries de Catalunya, SAU.
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