ACORD D’ELEVACIÓ A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DE LA VALORACIÓ I
PROPOSTA RELATIVA AL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ OBERT, EXPEDIENT
13/2018, PER A L’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, varen presentar proposició les següents empreses que varen
ser admeses a la licitació un cop comprovat al aportar la documentació administrativa correcta:

Els sobres B corresponents a la documentació relativa als criteris de valoració subjectiva
es van obrir el 10 de desembre d’enguany i es va sol·licitar el corresponen informe de
valoració, el resultat del qual es va donar a conèixer en l’obertura pública dels Sobres C
efectuada el 20 de desembre.
L’esmentada valoració va implicar que la Mesa acordés 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

.
Un cop s’ha presentat l’informe de valoració de la documentació relativa a la proposició
econòmica i als criteris quantificables automàticament continguts en els sobres C, la Mesa

de contractació fa seves les valoracions de les propostes efectuades en ambdós informes
el resultat de les quals es recullen el següent quadre:
Atesos els antecedents anteriors i d’acord amb el resultat de les valoracions que recull el
quadre precedent La Mesa de contractació pren per unanimitat el següent

ACORD:
Elevar a l’òrgan de contractació de l’EAJA la proposta d’adjudicació del contracte relatiu
serveis per al redisseny de la identitat corporativa de Loteria de Catalunya, DOS-CENTS DOTZE
MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS (212.960,00 €), IVA inclòs, a l’empresa SUMMA , 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 .
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