REGISTRE DE RESOLUCIONS
Núm. 1 - 2019

Exp. contractació 13/2018
RESOLUCIÓ/EAJA/ d’adjudicació del contracte dels serveis per al redisseny de la
identitat corporativa de Loteria de Catalunya

Antecedents

En el procediment que es tramita per a la contractació dels serveis per al redisseny de la
identitat corporativa de Loteria de Catalunya, expedient 13/2018, han presentat proposició
les següents empreses, mitjançant l’eina sobre digital:

Després de la valoració dels Sobres B la Mesa ha acordat no admetre i rebutjar les
proposicions presentades per les empreses respecte de les quals totes les propostes
tècniques han obtingut una puntuació inferior a 30 punts:





MORILLAS BRAND DESIGN, SL
GOED COMUNICACIÓ, SL
FHIOS CONSULTORIA TECNOLOGIA SL
BRAND EMOTION + PULP BARCELONA
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La Mesa ha fet seves les valoracions de les propostes efectuades en els informes sol·licitats
i que apliquen als criteris d’adjudicació establerts en el Plec de clàusules administratives
particulars que regeix aquesta contractació i conforme al detall de puntuacions que es
detallen a continuació:

Atès el resultat que consta en aquest quadre La Mesa ha acordat l’elevació de la proposta
d’adjudicació a favor de l’empresa SUMMA COMUNICACIÓ, SA, en ser la seva proposició la
que ha obtingut la major puntuació, 100,00 punts.
La empresa proposada adjudicatària ha aportat la documentació establerta a l’article 150.2
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Atesa la urgència per adjudicar aquest contracte, decisió que s’ha d’adoptar abans que el
Consell d’Administració es reuneixi amb caràcter ordinari.
Atesa la Resolució VEH/689/2018, de 9 d’abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del
Consell d'Administració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, d’1 de
març de 2018, sobre delegació de competències, publicada al DOGC Núm. 7598, de 13
d’abril de 2018.
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RESOLC
Primer.- Adjudicar el contracte dels serveis per al redisseny de la identitat corporativa de
Loteria de Catalunya, amb número d’expedient 13/2018, a favor de l’empresa SUMMA
COMUNICACIÓ,SL, per un import màxim de DOS-CENTS DOTZE MIL NOU-CENTS
SEIXANTA EUROS (212.960,00 €), IVA inclòs, en ser la proposició que ha obtingut la major
puntuació, 100,00 punts, d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts en el Plec de
clàusules administratives particulars que regeix aquesta contractació .
Segon.- Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents, d’acord
amb el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment
administratiu.
Tercer.- Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant d’acord amb el que
disposa l’article 151.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Barcelona, a la data de la signatura electrònica de la consellera delegada de l’EAJA.
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