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ANTECEDENTS
Les empreses que han estat admeses en el procediment obert per a l'adjudicació del contracte que té
per objecte els serveis d’una oficina tècnica de projectes per a l’assessorament i gestió de projectes
finançats amb fons europeus, i que han de ser valorades segons els criteris sotmesos a judici de valor,
són les següents.
 ZABALA INNOVATION CONSULTING, SA
 PRICEWATERHOUSECOOPERS
 UTE BALAÑA EGUÍA ADVOCATS I ECONOMISTES, SL FUNDACIÓN DELEGACIÓN FUNDACIÓN
FINOVA AUDITORES, SL
 KPMG ASESORES, SL
 UTE MAZARS – SILO
 DELOITTE CONSULTING, SLU

La puntuació obtinguda per les empreses licitadores admeses en relació amb els criteris sotmesos a
judici de valor ha estat la següent:

De conformitat amb la clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars, els criteris
vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica, i que s’aplicaran en aquest
procediment a l’efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat preu seran els següents:
Criteris automàtics

60 punts

a) Oferta econòmica

35 punts

b) Experiència de la direcció estratègica

7 punts

c) Experiència de l’equip de treball assignat a l’execució del contracte

18 punts
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a) Oferta econòmica, fins a 35 punts
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació i
a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula
establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny
de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i modificada per Decret d’Alcaldia de
22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de març:
(

ressupost net licitació oferta
) x unts màx
ressupost net licitació oferta més econ mica

untuació resultant

b) Experiència de la direcció estratègica, fins a 7 punts
En aquest apartat es valorarà el major grau d’idoneïtat dels recursos assignats per l’empresa
adjudicatària a l’execució del contracte per sobre dels mínims establerts a l’apartat 3.1 del plec de
prescripcions tècniques, d’acord amb el següent:
 1 punt per cada any d’experiència addicional a la mínima requerida pel perfil director/a de
l’oficina (direcció estratègica del projecte), fins a un màxim de 7 anys més (7 punts).

c) Experiència de l’equip de treball assignat a l’execució del contracte, fins a 18 punts
En aquest apartat es valorarà el major grau d’idoneïtat dels recursos assignats per l’empresa
adjudicatària a l’execució del contracte per sobre dels mínims establerts a l’apartat 3.2.1 del plec
de prescripcions tècniques, d’acord amb el següent:
 1 punt per cada any d’experiència addicional a la mínima requerida pel perfil cap de
l’oficina, fins a un màxim de 6 anys més (6 punts).
 1 punt per cada any d’experiència addicional a la mínima requerida pel perfil consultor
sènior 1, fins a un màxim de 4 anys més (4 punts).
 1 punt per cada any d’experiència addicional a la mínima requerida pel perfil consultor
sènior 2, fins a un màxim de 4 anys més (4 punts).
 1 punt per cada any d’experiència addicional a la mínima requerida pel perfil consultor
sènior 3, fins a un màxim de 4 anys més (4 punts).

4

VALORACIÓ SEGONS ELS CRITERIS AUTOMÀTICS
Es procedeix a valorar, per a cadascun dels esmentats criteris, les diferents ofertes presentades per
les empreses admeses:
a) En l’apartat relatiu a l’oferta econòmica, atès el preu ofertat per les diferents empreses
licitadores, la puntuació obtinguda ha estat la següent:

EMPRESES

PREU OFERTAT

PUNTS

ZABALA INNOVATION CONSULTING, SA

343.892,00 €

14,19

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL

300.000,00 €

24,45

UTE BALAÑA EGUÍA ADVOCATS I ECONOMISTES, SL
FUNDACIÓN DELEGACIÓN FUNDACIÓN FINOVA

312.536,44 €

21,52

KPMG ASESORES, SL

262.976,00 €

33,11

UTE MAZARS - SILO

277.695,00 €

29,67

DELOITTE CONSULTING, SLU

254.884,09 €

35,00

D’acord amb la clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars es defineix com a límit
per a la consideració d'ofertes presumptament anormals o desproporcionades quan hi hagi un
diferencial d’un 10% per sota de la mitjana de les ofertes.
En base a les ofertes presentades, la mitjana de les ofertes és de 291.997,26 euros, per tant, es
podran considerar ofertes presumptament anormals aquelles que presentin una oferta per sota
de 262.797,53 euros.
Atès que l’empresa DELOITTE CONSULTING, SLU ha presentat una oferta per sota del 10% de la
mitjana de les ofertes presentades, té la consideració d'oferta presumptament anormal o
desproporcionada, motiu pel qual en data 10 de novembre ha estat requerida per tal que
justifiqués la viabilitat de la seva oferta.
En data 16 de novembre l’empresa DELOITTE CONSULTING, SLU ha emès un informe justificatiu
fonamentant les seves al.legacions en els següents aspectes:
 L’estalvi que permet el procediment proposat per a l’execució del servei com a conseqüència
de la seva experiència en l’execució de projectes d’Oficines Tècniques de gestió de projectes
per a les administracions públiques i el seu ampli coneixement d’aquests serveis, segons
altres treballs realitzats que acredita.
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 Les solucions tècniques aportades i les “condicions excepcionalment favorables“ de què
disposa, basades en l’experiència, el coneixements, les bones pràctiques i l’ús de
metodologies pròpies, les quals permeten una reducció d’esforços i de costos.
 La innovació i l’originalitat de les solucions proposades que permeten optimitzar l’execució
dels treballs i suposen, com s’ha dit, una reducció de costos i esforços. Els avantatges que
suposen aquestes solucions es concreten en els següents aspectes:
 L’ús de metodologies estratègiques, tàctiques i operatives.
 La qualitat dels lliurables i treballs: checklists; estàndards de bones pràctiques; eines
informàtiques i fonts d’informació pr pies.
 L’accés a departaments especialitzats: Consultoria d’Estratègia i Operacions per a Sector
Públic; equip del DFeloitte European Ceneter for Recovery and Resilience que permet
identificar les últimes actualitzacions, criteris i decisions presos en el marc els fons
europeus.
 La configuració d’un equip de treball amb perfils amb un coneixement especialitzat en la
consultoria estratègica, de regulació i financera amb un coneixement en la verificació
dels processos i l’avaluació i control de tasques.

 El compliment de les obligacions que li resulten d’aplicació en matèria mediambiental, social
i laboral i, de manera específica, les que es deriven del Conveni Col.lectiu estatal d’empreses
consultores i estudis de mercat i de l’opinió pública, publicat en el BOE en data 6 de març de
2018.

Finalment, l’empresa licitadora, alhora que exposa que la informació aportada justifica que
l’oferta presentada permet assumir la totalitat de les despeses associades a la prestació del servei
i obtenir un benefici econòmic, manifesta que si bé hauria pogut efectuar una oferta econòmica
més elevada, ha optat per sacrificar voluntàriament part del benefici pel caràcter estratègic que
revesteix per a ella aquesta contractació.
er tot l’exposat, es considera suficientment motivada la viabilitat de l’oferta presentada, per la
qual cosa es proposa acceptar la seva proposta.

b) En l’apartat relatiu a l’experiència de la direcció estratègica ateses les ofertes presentades per les
diferents empreses licitadores, la puntuació obtinguda ha estat la següent:
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ANYS EXPERIÈNCIA
ADDICIONAL
DIRECTOR/A OFICINA

PUNTS

ZABALA INNOVATION CONSULTING, SA

7 anys

7,00

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL

--------

0,00

UTE BALAÑA EGUÍA ADVOCATS I ECONOMISTES, SL
FUNDACIÓN DELEGACIÓN FUNDACIÓN FINOVA

15 anys

7,00

KPMG ASESORES, SL

7 anys

7,00

UTE MAZARS - SILO

7 anys

7,00

DELOITTE CONSULTING, SLU

7 anys

7,00

EMPRESES

c) En l’apartat relatiu a l’experiència de l’equip de treball assignat a l’execució del contracte ateses
les ofertes presentades per les diferents empreses licitadores, la puntuació obtinguda ha estat la
següent:
ANYS EXPERIÈNCIA
ADDICIONAL
CAP OFICINA

PUNTS

ZABALA INNOVATION CONSULTING, SA

7 anys

6,00

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL

6 anys

6,00

UTE BALAÑA EGUÍA ADVOCATS I ECONOMISTES, SL
FUNDACIÓN DELEGACIÓN FUNDACIÓN FINOVA

1 any

1,00

KPMG ASESORES, SL

6 anys

6,00

UTE MAZARS - SILO

12 anys

6,00

DELOITTE CONSULTING, SLU

6 anys

6,00

ANYS EXPERIÈNCIA
ADDICIONAL
CONSULTOR/A SÈNIOR 1

PUNTS

ZABALA INNOVATION CONSULTING, SA

6 anys

4,00

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL

4 anys

4,00

UTE BALAÑA EGUÍA ADVOCATS I ECONOMISTES, SL
FUNDACIÓN DELEGACIÓN FUNDACIÓN FINOVA

13 anys

4,00

KPMG ASESORES, SL

4 anys

4,00

UTE MAZARS - SILO

5 anys

4,00

DELOITTE CONSULTING, SLU

4 anys

4,00

EMPRESES

EMPRESES

7

ANYS EXPERIÈNCIA
ADDICIONAL
CONSULTOR/A SÈNIOR 2

PUNTS

ZABALA INNOVATION CONSULTING, SA

2 anys

2,00

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL

4 anys

4,00

UTE BALAÑA EGUÍA ADVOCATS I ECONOMISTES, SL
FUNDACIÓN DELEGACIÓN FUNDACIÓN FINOVA

8 anys

4,00

KPMG ASESORES, SL

4 anys

4,00

UTE MAZARS - SILO

5 anys

4,00

DELOITTE CONSULTING, SLU

4 anys

4,00

ANYS EXPERIÈNCIA
ADDICIONAL
CONSULTOR/A SÈNIOR 3

PUNTS

ZABALA INNOVATION CONSULTING, SA

2 anys

2,00

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL

4 anys

4,00

UTE BALAÑA EGUÍA ADVOCATS I ECONOMISTES, SL
FUNDACIÓN DELEGACIÓN FUNDACIÓN FINOVA

--------

0,00

KPMG ASESORES, SL

4 anys

4,00

UTE MAZARS - SILO

5 anys

4,00

DELOITTE CONSULTING, SLU

4 anys

4,00

EMPRESES

EMPRESES
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PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AUTOMÀTICS
Vist el resultat de la valoració de les diferents ofertes, la puntuació total dels criteris avaluables de
forma automàtica és la següent:

CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES
D’acord amb les puntuacions obtingudes en base als criteris sotmesos a judici de valor i als criteris
avaluables de forma automàtica, la puntuació total obtinguda per les empreses licitadores és la
següent:
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En conseqüència, l’ordre de classificació final per ordre decreixent de puntuació, és el següent:

er tot l’anterior, es proposa a la Mesa de contractació l’adjudicació del contracte de referència a
favor de la l’empresa K MG ASESORES, SL, per haver presentat la millor oferta en relació qualitat
preu, per un import total per a l’execució del contracte de 318.200,96 euros, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 262.976,00 euros pressupost net, i 55.224,96 euros en concepte d'Impost
sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.

Josep Marcé i Calderer
Director de Serveis de Captació de Recursos i Auditoria Interna
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Josep Marce Calderer, Cap de Departament, el dia 18/11/2021 a les 09:46, que informa.

