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INFORME SOBRE LA JUSTIFICACIÓ DE LA OFERTA DESPROPORCIONADA PRESENTADA EN
LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE

1. Antecedents

Títol

Subministrament i servei de col·locació de
senyalització vertical (de codi i d’orientació) i
d’abalisament per les carreteres de Xarxa
Viària Local de la Diputació de Girona

Base de licitació del contracte
(sumatori dels factors de
ponderació multiplicats pels
preus màxims unitaris)

45,69

Criteri per establir les ofertes
desproporcionades

El definit al punt I del quadre de característiques
del contracte del Plec de clàusules
administratives particulars

Criteris de valoració

Preu, fins 80 punts
Pla assegurament qualitat 20 punts

Obertura de pliques

17/01/2019

Puntuació total ofertes presentades

empresa

Puntuació pla
Puntuació
assegurament
econòmica (E)
qualitat

Puntuació
total

Arico Forest SLU

59,02

0,00

59,02

Señalizaciones Jica SA

71,31

0,00

71,31

Lacroix señalización SA

80,00

20,00

100,00

Proseñal SLU

62,36

0,00

62,36

Señalizaciones Villar SA

60,29

20,00

80,29

Visever SL

67,30

0,00

67,30

D’acord amb el criteri per establir les ofertes desproporcionades, l'oferta de Lacroix
señalización SA, es considera anormalment baixa.

2. Contingut de la justificació de l’oferta desproporcionada presentada
Lacroix Señalización justifica la baixa basant-se en aquest punts:
-

Pertinença a un grup multinacional francès amb un total de més de 3.000 treballadors.
Fàbrica pròpia situada a Zamudio (Biscaia) amb instal·lacions modernes i alt volum de
compres que permet optimitzar costos de fabricació
Maquinària i instal·lacions propietat de l’empresa des de fa més de 25 anys, cosa que permet
no considerar amortitzacions en els costos de producció.
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Descens del cost del transport, atès la gran activitat d’empreses de logística entre el País Basc
i Catalunya.
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Per justificar l’oferta fa una tria de les partides amb major pes dins la licitació, d’aquesta tria en resulten
18 partides (d’un total de 61) amb un pes relatiu del 87,4% de l’import total de la licitació.
Per la justificació dels preus unitaris Lacroix Señalización fa una descomposició de preus amb els
següents apartats:
- Mà d’obra: utilitza preus de Banc de preus Infraestructures.cat Obra Civil 2018 pel que fa a la
mà d’obra d’instal·lació de senyals. Quan a la mà d’obra de fabricació es basa amb fel conveni
de la indústria siderometal·lúrgica de Biscaia.
- Maquinària: utilitza preus de Banc de preus Infraestructures.cat Obra Civil 2018 pel que fa a
la maquinària per a la instal·lació de senyals. La maquinària de fabricació la considera a cost
0 ja que està amortitzada.
- Materials: utilitza preus de Banc de preus Infraestructures.cat Obra Civil 2018 pel que fa al
formigó i justifica mitjançant presentació de factures de proveïdors els preus unitaris dels
materials per a la fabricació de senyals i cartells (xapa d’acer i alumini, suports, cargoleria,
connectors i làmines adhesives).
A partir d’aquests preus unitaris presenta una fitxa per cada una de les 18 partides que analitza.
Aplicant els preus de mà d’obra, maquinària i materials, amb uns rendiments, obté el cost de cada
partida, després aplica un 13% de despeses generals i un 6 % de benefici industrial, amb la qual cosa
obté el cost total de cada partida sense iva.
Finalment fa un càlcul del benefici total del contracte en què aplica la proporcionalitat a partir de les
partides estudiades (87,4% del total) al total del contracte i obté un benefici del 7,5 %.

3. Informe sobre la justificació presentada i conclusió
Lacroix Señalización demostra la seva capacitat i solvència tècnica per executar les obres, d’aquest
aspecte no hi ha dubte, tenint en compte la seva trajectòria i volum. A més en el criteri no econòmic
ha obtingut la puntuació màxima en l’avaluació de criteris que depenen d’un judici de valor.
Alhora de justificar la baixa considero acceptable la descomposició de 18 partides (d’un total de 61)
que suposen un import total del 87,4% del contracte, si bé hi ha una sèrie de circumstàncies que
contribueixen a obtenir uns costos ajustats, com ara considerar cost 0 l’amortització de la maquinària
de fabricació i la no consideració de costos indirectes en la justificació dels preus. Malgrat això la
justificació dels costos unitaris dels materials (aporta factures de diversos subministraments), mà
d’obra i maquinària és coherent.
Vist que Lacroix Señalización té acreditada experiència en la fabricació de senyals, i que ha justificat
l’oferta de manera acceptable, considero que el contracte es pot executar als preus oferts amb la
qualitat exigida.

