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Data de l'acord: 7 de juny de 2019
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: CONTRACTACIO, APROVISIONAMENTS I EXPROPIACIONS
Ref: RLP/pcm
Expedient: 8004330008-2018-0007829

Adjudicació de la contractació del subministrament de cartells anunciadors de les
obres del Pla d’Acció Municipal.

De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE AE0B1E018CCE44239A9D5D10141008C8 i data d'emissió 11/06/2019 a les 12:39:13

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=3f5ca2e8-7940-4515-9338-2057576a8be1

Codi de verificació: 3f5ca2e8-7940-4515-9338-2057576a8be1

Acord

Fets
1. Per acord de la Junta de govern de 21 de desembre de 2018, es va aprovar l’expedient
de contractació, mitjançant procediment obert del subministrament de cartells anunciadors
de les obres del Pla d’Acció Municipal, amb un pressupost base de licitació de 100.000,00 €
(IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert, la Mesa de
Contractació, en data 30 de gener de 2019, va examinar la documentació administrativa
(sobre 1) aportada pels licitadors presentats, que són els següents:
Núm.
Plica

LICITADOR

1

IBERICA DE ESTRATIFICADOS, S.L.

2

TEVASEÑAL, SA

3

VICOS ROTULACION, SL

4

PROSEÑAL, SLU

5

ROTULOS NAMAR, SL

6

LACROIX SEÑALIZACION, SA

7

SERRALLERIA MANSER, SL

8

IDENTIC PRODUCCIÓ CREATIVA, SL

9

SEÑALIZACIONES Y OBRAS FERNANDEZ, SL

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va acordar admetre'ls
a la licitació.
3. En la mateixa sessió, en acte públic, la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura del
sobre 3 dels licitadors acceptats, que contenen la documentació tècnica i proposició
econòmica, amb el resultat següent:

Sobre B:
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1. Oferta econòmica, fins a 10 punts, preus
unitaris (IVA exclòs):

L I C I T A D O R

- cartell
- lamela
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Núm.
Plica

1

IBERICA DE ESTRATIFICADOS, SL

Cartell: 290,00 €
Lamela: 60,00 €

2

TEVASEÑAL, SL

Cartell: 214,99 €
Lamela: 95,25 €

3

VICOS ROTULACIÓN, SL

Cartell: 278,00 €
Lamela: 122,60 €

4

PROSEÑAL, SLU

Cartell: 292,00 €
Lamela: 122,00 €

5

ROTULOS NAMAR, SL

Cartell: 292,00 €
Lamela: 115,00 €

6

LACROIX SEÑALIZACION, SA

Cartell: 184,11 €
Lamela: 42,40 €

7

SERRALLERIA MANSER, SL

Cartell: 275,76 €
Lamela: 108,47 €

8

IDENTIC PRODUCCIÓ CREATIVA, SL

Cartell: 285,98 €
Lamela: 90,51 €

9

SEÑALIZACIONES
FERNANDEZ, SL

Y

OBRAS Cartell: 320,00 €
Lamela: 112,20 €

A continuació, la mesa va realitzar el càlcul sobre la possible existència d’ofertes
anormalment baixes i es va despendre que l’oferta econòmica presentada per l’empresa
LACROIX SEÑALIZACION, SA s’hi podria considerar.
Pressupost de licitació

NÚM.

471,07 €

LICITADORS

DE

Núm. d'ofertes:

9

OFERTA

DIFERENCIA
MITJANA
INICIAL

% RESPECTE
MITJANA INICAL

% RESPECTE
NOVA MITJANA

350,00

-16,81

-4,58%

2,54%

1

IBERICA
ESTRATIFICADOS, SL

2

TEVASEÑAL, SL

310,24

-56,57

-15,42%

-9,11%

3

VICOS ROTULACIÓN, SL

400,60

33,79

9,21%

17,36%

4

PROSEÑAL, SLU

414,00

47,19

12,87%

5

ROTULOS NAMAR, SL

407,00

40,19

10,96%

6

LACROIX

226,51

-140,30

-38,25%

-33,64%
Baixa temerària

7

SERRALLERIA MANSER, SL

384,23

17,42

4,75%

12,56%

8

IDENTIC

376,49

9,68

2,64%

10,30%

9

SEOFER

432,20

65,39

17,83%

CÀLCUL INICIAL TOTES LES OFERTES
TOTALS
MITJANA ARITMÈTICA
10% MITJANA

3.301,27
366,81
36,68
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TOTALS
MITJANA ARITMÈTICA
10% MITJANA

2.048,07
341,35
34,13

Per la qual cosa, la Mesa va acordar requerir a l’empresa LACROIX SEÑALIZACION, SA
perquè justifiqués la seva oferta en aplicació de l’article 149 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre de contractes del sector públic.
4. En data 11 de febrer de 2019 l’empresa LACROIX SEÑALIZACION, SA justifica la seva
oferta anormal.
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CÀLCUL NOU TOTAL EXCLOENT LES OFERTES SUPERIORS EN UN 10% A LA MITJANA ARITMÈTICA
INICIAL

5. La Mesa, en sessió extraordinària celebrada el 3 de maig de 2019, va acceptar l'informe
del tècnic, de data 26 d'abril de 2019, de justificació del valor anormalment baix realitzada
per l'empresa LACROIX SEÑALIZACION, SA, que es transcriu a continuació:
“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 8004330008-2018-0007829, 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.
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 materia 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:
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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.”
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE AE0B1E018CCE44239A9D5D10141008C8 i data d'emissió 11/06/2019 a les 12:39:13

Codi de verificació: 3f5ca2e8-7940-4515-9338-2057576a8be1
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=3f5ca2e8-7940-4515-9338-2057576a8be1

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 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.

En la mateixa sessió, la Mesa procedeix a valorar les ofertes econòmiques d’acord amb l’
únic criteri de valoració avaluable de forma automàtica establert a l’annex XII del Plec de
clàusules administratives particulars d’aquest contracte, que es transcriu tot seguit:
"Es realitzarà assignant 10 punts a l'oferta més avantatjosa econòmicament (suma dels
preus “A” de cartell + “B” lamel·la) i a la resta s'aplicarà el criteri de proporcionalitat en
aplicació de la fórmula següent:
puntuació = Import de l'oferta més baixa de les presentades (preu A + B)
Import de l’oferta a valorar (preu A + B)"

x 10 punts /

De l’aplicació de l’esmentada fórmula resulta la puntuació següent:
Núm.
ordre

Plica -Empresa

Puntuació total

1

6.- LACROIX SEÑALIZACION, S.A.

10,00

2

2.-TEVASENYAL, S.A.

7,30

3

1.-IBERICA DE ESTRATIFICADOS, S.L.

6,47

4

8.-IDENTIC PRODUCCIÓ CREATIVA, S.L.

6,02

5

7.-SERRALLERIA MANSER, S.L.

5,90

6

3.-VICOS ROTULACION, S.L.

5,65

7

5.-ROTULOS NAMAR, S.L.

5,57

8

4.-PROSEÑAL S.L.U.

5,47

9

9.-SEOFER, S.L.

5,24

La Mesa va acordar proposar l'adjudicació del contracte del subministrament de cartells d’
obres anunciadors del Pla d’Acció Municipal a l’empresa LACROIX SEÑALIZACION, SA,
pels preus unitaris ofertats, per un import màxim de 100.000,00 € (IVA inclòs), per resultar
ser la millor oferta presentada, prèvia acreditació del compliment del requeriment a què es
refereix l’article 150.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
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Fonaments de dret
1. Els articles 150 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la notificació de l’adjudicació
i la formalització del contracte.
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6. En data 16 de maig de 2019, l’empresa LACROIX SEÑALIZACION, SA (A-12329827) ha
aportat la justificació d’haver constituït la garantia definitiva per un import de 4.132,23 € i,
posteriorment la resta de la documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la
secretària de la Mesa.

2. Els expedients de contractació es poden ultimar fins i tot amb l’adjudicació i formalització
del contracte corresponent, encara que la seva execució, s’hagi d’iniciar en l’exercici
següent i, a aquests efectes es podran comprometre els crèdits corresponents, d'acord amb
el que disposa l'article 117.2 de la LCSP.
3. La competència per a l’aprovació de l'expedient correspon al president de la Diputació de
Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern. (decret 2015- 002266 de 16 de juliol de
2015)

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 3 de maig de 2019.
Segon. Adjudicar el contracte de subministrament de cartells d’obres anunciadors del Pla d’
Acció Municipal a l’empresa LACROIX SEÑALIZACION, SA (A-12329827), per resultar ser
la empresa que ha obtingut la millor puntuació, per un import de CENT MIL EUROS
100.000,00 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
Preu (IVA exclòs)
82.644,63 €
IVA 21%
17.355,37 €
Preu del contracte 100.000,00 €
El preu unitari, IVA inclòs, del cartell és de 222,77 € i el de la lamel·la de 51,30 €.
Tercer. Disposar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària
1010-920-22602-01, per a les anualitats 2019, 2020, 2021 i 2022 per un import de cada
anualitat de:
Anualitats

Aplicació pressupostària

Import

2019

1010-920-22602-01

96.500,00€

Núm operació
2019020287

2020

1010-920-22602-01

2.000,00€

2019020288

2021

1010-920-22602-01

1.000,00€

2019020289

2022

1010-920-22602-01

500,00€

2019020394

Condicionat respecte els exercicis 2020, 2021 i 2022 a l’existència de crèdit disponible.
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Cinquè. Emplaçar a l'adjudicatari perquè concorri a la signatura de formalització del
contracte administratiu corresponent en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar des
de l'endemà de la recepció de la notificació de l’adjudicació. En el cas que no compleixi l’
esmentat requeriment s'estarà al que disposa l’article 153 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i
Cooperació.
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Quart. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar-la en el Perfil de contractant
d’aquesta Diputació, d’acord amb el que preveu el punt 2.3.5 del Plec de clàusules
administratives particulars

- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’un mes des
del dia següent al de la recepció de la notificació, davant del president de la Diputació.
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