Pàgina: 1 de 2

Codi de verificació: 9fdaf33a-14bf-44c4-9668-f57a570d010f

SAM - Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
Enginyeria Municipal

INFORME TÈCNIC SOBRE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER LA
JUSTIFICACIÓ DE BAIXA DESPROPORCIONADA DE L'EMPRESA
LACROIX EN LA CONTRACTACIÓ DELS CARTELLS DEL PAM
Exped eGovern 8004330008-2019-0002392
Antecedents
La unitat d’Enginyeria de MSET / SAM de la Diputació de Tarragona, ha rebut
una petició de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM
per l’estudi i valoració de l’oferta desproporcionada presentada per l’empresa
LACROIX Señalización SA. al procediment de contractació 80043300082018-0007829, Subministrament de cartells d’obres anunciadors del Pla
d’Acció Municipal emetent un primer informe en data 19 de febrer 2019.
La sessió de Mesa de Contractació celebrada el dia 27 de març 2019, es
demanà al tècnic sotasignat, que ampliés el seu informe considerant
l’experiència de la Institució amb la solvència del licitant com a adjudicatari
actual de subministraments de la mateixa tipologia i informació
complementaria del contracte actualment en vigor.
Feta la recerca de la documentació i rebuda la informació dels tècnics
responsables del contracte en vigor, es redacta de nou el present informe.
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Legislació aplicable
Article 149. Ofertes anormalment baixes de la Llei de Contractes del Sector
Públic 9/2017 que requereix justificació de les ofertes pel que fa als valors
següents:
a) L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis
prestats o el mètode de construcció.
b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment
favorables de què disposi per subministrar els productes, prestar els
serveis o executar les obres,
c) La innovació i originalitat de les solucions proposades, per
subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres.
d) El respecte d’obligacions que siguin aplicables en matèria
mediambiental, social o laboral, i de subcontractació, i no són
justificables preus per sota de mercat o que incompleixin el que
estableix l’article 201.
e) O la possible obtenció d’una ajuda d’Estat.
Anàlisi de la documentació
Estudiada la documentació presentada per Lacroix Señalización, SL respecte
a les condicions indicades es constata:
a) Es documenta el procés de fabricació des de l’entrada de matèries
primeres fins el lliurament del producte acabat, detallant els
procediments, els fluxos de materials, l’aplicació de criteris de qualitat
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i medi ambientals, responsabilitats de comandaments, etc.
Documentació suficient
b) Presenta els preus unitaris dels productes que s’han de lliurar amb
documentació detallada dels costos directes: temps per cada operació,
mà d’obra directa, matèries primeres amb inclusió de les dades del
conveni siderúrgic d’aplicació, factures dels seus proveïdors, etc. Es
considera documentació suficient
De la resta de condicions Lacroix Señalización SL no argumenta res, però
l’avaluació de les dues primeres és favorable.
Conclusions
Per tant la justificació presentada pel licitador demostra que pot complir amb
l’objecte del contracte als preus que presenta i que no hi ha d’haver cap
inconvenient per que així sigui, pel que el tècnic sotasignat considera que la
mateixa es suficient per garantir el nivell del preu ofert.
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