R/N: AOC/CP00034 AOC-2022-78

Informe justificatiu
Expedient

AOC-2022-78

Unitat
promotora

Subdirecció d'Estratègia i Innovació

Procediment

Obert

Objecte

Centre de competència de factura electrònica per a eFACT

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

Termini d'execució

Serveis

IVA €

27.137,93

Valor estimat

189.965,51

Contracte Públic

Import amb IVA €

5.698,97
-

32.836,90
-

4 Mesos

1.- OBJECTE
És objecte d’aquest contracte, la provisió d’un “Centre de competència de factura
electrònica” per dinamitzar l’ús correcte del “Punt General d’Entrada de Factures” i per a la
gestió de la qualitat del servei, per a donar compliment a la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’Impuls de la factura electrònica i a la Directiva 2014/55/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, relativa a la facturació electrònica en la
contractació pública.
2.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT
El servei de factura eFACT es un servei que permet la gestió de les factures per part dels
ens receptors d’una manera lliure. Això vol dir que els estats pels que passa una factura no
estan supeditats a un ordre fixat, sinó que es permet la llibertat de posar una factura en
qualsevol estat. De fet, la norma ens parla dels estats de la factura però no de en quin ordre
o quants estats pot tenir una factura (veure BOE-A-2014-10660, Resolución de 10 de
octubre de 2014). És per aquest motiu que cal incidir en la coherència i sentit comú dels
estats de les factures.
Per a fer aquesta tasca, cal explotar convenientment i per diferents criteris, els estat que
estan retornant els ens cap al Punt General d’entrades de Factures i fer accions correctores
per tal de tenir una gestió de les factures més coherent.
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3.- JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA
Les empreses licitadores hauran d’acreditar la solvència econòmica a través del següent
mitjà:
 Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor
exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o
superior al 70% del valor estimat del contracte.
Aquesta informació s'acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al
Registre Mercantil (cas que l'empresari estigui inscrit) o per les dipositades en el Registro
Oficial en el qual hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre
Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventari i
comptes anuals legalitzades pel Registre Mercantil.
A més del requerit en el paràgraf anterior, també es requereix un certificat de l’empresa que
acrediti el volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el contracte.
Les empreses licitadores hauran d'acreditar la solvència tècnica o professional mitjançant:


Una relació dels serveis principals efectuats de la mateixa naturalesa o similar,
segons CPV, que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a
màxim, els tres últims anys, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari,
públic o privat.

L’acreditació s’efectuarà, per tant, amb un llistat de serveis realitzats els darrers tres anys,
on quedi reflectit mitjançant el codi CPV que son treballs de la mateixa naturalesa o similar,
l’import acumulat dels mateixos a l’any de superior execució sigui igual o superior al 70 per
cent de l’anualitat mitja del contracte.
Cas que es tracti d’una empresa de nova creació, és a dir, amb una antiguitat inferior a cinc
anys, la solvència tècnica o professional cal especificar (mitjançant el criteri b) de l’article 90
de la Llei 9/2017:
b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l’empresa,
participants en el contracte, especialment els encarregats del control de qualitat.
S’escull aquest criteri de solvència perquè es considera el criteri més adient per acreditar la
solvència tècnica de cara a la prestació del servei perquè permet conèixer l’estructura de la
nova empresa i sobretot saber si disposa de departament de qualitat.

Respecte a les Condicions socio-laborals i ambientals, es trien els criteris:
 La conciliació personal, familiar i laboral facilita que qualsevol persona treballadora
pugui mantenir al mateix temps una carrera professional plena i alhora exercir el seu
dret a cura de la seva família, el desenvolupament de la seva personalitat, la seva
formació o el gaudi del seu oci i temps lliure.
 La disminució del consum de recursos i de la generació de residus i emissions
contaminants redueix l’impacte sobre el medi ambient.
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4.- JUSTIFICACIÓ PROCEDIMENT
No aplica, atès que és un procediment obert.
5.- JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I DE VALORACIÓ
Els criteris d’adjudicació s’han formulat de forma objectiva, amb ple respecte als principis
d’igualtat, no-discriminació, transparència i proporcionalitat. De forma majoritària
s’estableixen criteris objectius calculables a través de fórmules. Els criteris de valoració
tenen relació amb les prestacions que són objecte del contracte en permetre valorar la millor
oferta econòmica i la millor proposta de serveis ajustada a les necessitats del Consorci AOC
i les obligacions de seguretat i legals.
A més, contenen el detall suficient per permetre comprovar de manera efectiva la informació
facilitada per les empreses licitadores amb la finalitat d’avaluar si les seves ofertes els
compleixen.
Cap dels anteriors criteris atorguen, de forma directa o indirecta, avantatges a les empreses
que hagin contractat prèviament amb el Consorci AOC o altres administracions i en la seva
elaboració s’ha garantit la transparència i proporcionalitat.
S'estableixen criteris de valoració majoritàriament objectius, calculables de manera
automàtica, mitjançant fórmules. La fórmula emprada s’ajusta proporcionalment les
puntuacions assignades amb la proporció entre l’import de les ofertes presentades i el
pressupost de licitació.
Amb aquesta fórmula lineal la puntuació de les ofertes també depèn directament de l’import
de la millor oferta, però no de la proporció que separi la millor oferta de la resta de les
ofertes, sinó de la proporció que separi cadascuna de les ofertes del pressupost de licitació.
De la mateixa manera que en la fórmula clàssica, la puntuació de la resta d’ofertes depèn
molt de quina hagi estat la rebaixa del preu de la millor oferta respecte del pressupost de
licitació. Com més gran sigui la rebaixa de la millor oferta, més es distanciarà de la resta
d’ofertes i més s’allunyarà la seva puntuació d’aquelles ofertes que s’hagin ajustat a l’import
de licitació.
Però ara, a diferència de la fórmula clàssica, la distància de puntuació entre cadascuna de
les ofertes serà proporcional respecte la distància de l’import de cadascuna de les ofertes
del pressupost de licitació. No influirà el fet que estiguin més o menys properes a la millor
oferta, i per això, si dues ofertes es distancien en un mateix import, independentment si
estan properes o llunyanes a la millor oferta presentada, també es distanciaran en una
puntuació igual, i proporcional a aquest import.
En relació als criteris sotmesos a un judici de valor, es requereix el desenvolupament
detallat de la forma en que les empreses licitadores donaran compliment als requisits
establerts en el plec de prescripcions tècniques particulars.
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Aquests criteris sotmesos a un judici de valor, contenen el detall suficient per permetre
comprovar de manera efectiva la informació facilitada per les empreses licitadores, amb
l'objectiu d'avaluar si les seves ofertes els compleixen. Amb aquesta finalitat, s'han inclòs els
elements suficients per permetre establir un control de la prestació basat en criteris de
qualitat i orientats a la millora contínua dels processos identificats en relació als serveis a
prestar.
6.- COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS O MATERIALS
Els perfils detallats a l’apartat G4 del Quadre de Característiques del Plec de Clàusules
Administratives, en referència a l’adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució
del contracte, són els necessaris per a poder constatar que el proveïdor disposa dels perfils
mínims adients, per a poder fer front al la naturalesa dels treballs objecte d’aquesta licitació.
Els perfils tècnics definits al QC estan alineats amb els requeriments necessaris per ha
portar a terme el projecte. Per un costat, es demana un perfil amb capacitat demostrada en
la gestió de projectes i l’assessorament per a l’acompanyament als ens en l’àmbit de de
factura electrònica, i per l’altre, en un perfil junior que hagi participat en projectes de factura
electrònica.
Aquests perfils són proporcionals a les característiques del contracte i el tipus d’empresa
licitadora requerit per portar a terme les tasques encomanades
7.- ACREDITACIÓ DE NO CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
De conformitat amb l'article 308.2 de la LCSP es fa constar que les prestacions objecte del
present contracte no responen a necessitats estructurals de personal relacionades amb
l'execució de les competències del Consorci AOC.

8.- La finalitat del tractament de les dades personals

No aplica.

Marta Arderiu
Subdirectora de Tecnologia i Serveis
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