ANUNCI pel qual es fa pública la licitació.
I.

Entitat adjudicadora:
a. Organisme: LOTERIES DE CATALUNYA, SAU.
b. Número d’identificació: RPC-2351 (NIF A06945323).
c. Dependència que tramita l'expedient: Direcció de Màrqueting i Jocs.
d. Tipus de poder adjudicador: Sector Públic Poder no adjudicador.
e. Número d’expedient: LC-2022-00113

II.

Obtenció de la documentació i informació:
a. LOTERIES DE CATALUNYA, SAU.
b. Domicili: Enric Granados 33, planta baixa.
c. Localitat i codi postal: Barcelona CP 08007.
d. Codi NUTS: ES51
e. Telèfon: 93.554.74.40.
f. Adreça electrònica: juridic@loteries.cat
g. Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/eaja
h. Data límit d'obtenció de documents i informació: les persones interessades en el
procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de contractació informació
addicional sobre els plecs i restant documentació complementària, el qual la
facilitarà almenys tres dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la
presentació d’ofertes.
i. Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

III.

Objecte del contracte:
a. Descripció: Servei de gestió i inserció de publicitat en els mitjans de comunicació
per a la difusió de les accions publicitàries de Loteries de Catalunya de juny a
setembre de 2022.
b. Admissió de pròrroga: no.
c. Divisió en lots: únic
d. Lloc d'execució: Catalunya.
e. Termini d’execució: s’iniciarà en la data de la formalització del contracte i
s’estendrà fins el 30 de setembre de 2022.
f.

Codi CPV: 79341200-8 Serveis de publicitat.

IV.

Tramitació i procediment:
a. Tipus d’expedient: serveis
b. Tramitació: urgent.
c. Procediment: General amb un criteri (3.2 Instruccions).
d. Establiment d'un acord marc (en el seu cas): no.
e. S’aplica una subhasta electrònica: no.

V.

Preu del contracte:
a. Valor estimat del contracte: 811.000,00 €, IVA exclòs.
b. Pressupost de licitació 981.310,00 €, IVA inclòs.
c. IVA suportat (21%): 170.310,00 €

VI.

Admissió de variants: no.

VII.

Garanties:
a. Provisional: no s’exigeix.
b. Definitiva: 5% de l’import de licitació, exclòs l’IVA.

VIII.

Requisits específics del contractista: Els licitadors hauran d’acreditar mitjans
personals, la solvència econòmica, financera i tècnica d’acord amb el que s’estableix a
l’apartat G del quadre de característiques del contracte:
Solvència econòmica i financera: D’acord amb l’article 87.1.a) LCSP i amb l’article
11.4.a) del RGLCAP:
S’acreditarà mitjançant una declaració sobre el volum anual de negoci del licitador o
candidat, que referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims conclosos (2019,
2020 i 2021) haurà de ser almenys de: 1.216.500,00 €, IVA exclòs.
La solvència econòmica i financera, en cas que el licitador sigui proposat com a
adjudicatari, s’haurà d’acreditar per mitjà dels comptes anuals aprovats i dipositats al
Registre Mercantil, y en cas de no estar inscrit en aquest registre, per mitja dels comptes
anuals aprovat i dipositats en el registre oficial on tinguin que estar inscrits.

Els licitadors empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu
volum anual de negoci mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil.
En tots els casos, el licitador proposat com a adjudicatari haurà de complir el volum anual
de negoci assenyalat en aquest apartat.
Solvència tècnica o professional: D’acord amb l’article 90.1.a) LCSP i amb l’article 11.4.b)
del RGLCAP:
S’acreditarà mitjançant una relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o
similar naturalesa que els que constitueixin l’objecte del contracte en el curs de, com a
màxim els tres darrers anys (2019, 2020 i 2021), en la qual s’indiqui l’import, la data i el
destinatari públic o privat dels mateixos.
L’import anual acumulat de l’any de major execució ha de ser igual o superior a les
quantitats que s’indiquen a continuació (70% del valor estimat del contracte), o de la
seva anualitat mitjana si aquesta és inferior al valor estimat del contracte: 567.700,00 €,
IVA exclòs.
La solvència tècnica o professional, en cas que el licitador sigui proposat com a
adjudicatari, s’haurà d’acreditar per mitjà de certificats de bona execució de la relació de
serveis o treballs declarada en el Deuc i per l’import anual acumulat assenyalat en el
paràgraf anterior.
IX.

Presentació de les ofertes:
a. Data límit de presentació d'ofertes: fins a les 14:00 hores del dia 31 de maig de
de 2022.
b. Lloc de presentació: per mitjans electrònics.
c. Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: dos
mesos a partir de l’obertura del Sobre Únic.

X.

Criteris d’adjudicació:
a. Criteris que depenen de judici de valor: fins a un màxim de 0 punts.
b. Criteris quantificables de forma automàtica: fins a un màxim de 100 punts.

XI.

Obertura de les proposicions:
a. Lloc: mitjançant l’eina presentació telemàtica de l’oferta.
b. Sobre Únic Criteris quantificables automàticament: 15:00 hores del dia 31 de
maig de 2022.

XII.

Despeses de l'anunci: No procedeix.

XIII.

Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o castellà.

