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PO5
Exp: 901458 / 2020

INFORME DE NECESSITAT
Tipus de contracte

Serveis

Subtipus de contracte

Otros servicios

Objecte del contracte

Contracte en dos lots del servei d'auditoria tècnica dels
projectes d'obra civil, espais verds i edificació redactats des
de la Direcció de Serveis de l'Espai Públic i el Servei
d'Infraestructures Metropolitanes de l'AMB

Procediment d’adjudicació

Obert

Òrgan de contractació

Junta de Govern

Pressupost

a)
b)

El pressupost de licitació és de 492.830,00 €, IVA no inclòs.
El valor estimat del contracte és de 724.750,00€, IVA no
inclòs

Justificació de la contractació

Justificació de la contractació

Insuficiència de mitjans
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La direcció de Serveis de l’Espai Públic ha realitzat des del juny
de 2015 fins el maig de 2019 un total de 210 actuacions, entre
projectes d’obra civil, d’espais verds i d’edificacions, amb un
repartiment en el temps molt irregular.
Durant el segon semestre de 2015 es duen a terme 5 actuacions,
el 2016, 22 actuacions; el 2017, 91 actuacions; el 2018, 80
actuacions i el primer semestre de 2019, 13 actuacions. La
distribució en mesos ha suposat que n’hi hagi hagut amb 3 o 4
actuacions i d’altres amb més de 10.
Donada l’heterogeneïtat en la distribució temporal de les
actuacions, hi hauria períodes de mesos en què des dels serveis
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L’AMB no disposa d’una oficina de supervisió de projectes, per
tant, per donar compliment als articles 233-235 de la LCSP de
9/2017, des del Servei de l’Espai Públic s’ha pres la decisió de fer
un contracte d’assistència tècnica per fer auditories de tots els
projectes que es redactin des del servei de l’espai públic i des del
servei d’infraestructures, i prestar un suport tècnic a cada un dels
serveis encarregats de redacció i supervisió dels projectes.
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La Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, redacta o contracta la redacció de projectes
d’arquitectura, paisatgisme i enginyeria per als municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
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s’hauria de dedicar un equip únicament a fer aquest tipus de
feines, la qual cosa col·lapsaria els serveis tècnics.
També està previst incorporar al procés d’auditories els projectes
que es redactin des del Servei d’Infraestructures Metropolitanes.
Des d’aquest Servei està previst redactar uns 5 projectes anuals,
que suposen uns 20 projectes en el període de 4 anys.
Per tant, considerem adient contractar un servei d’auditoria dels
projectes que es gestionaran des dels Serveis de l’Espai Públic, i
des del Servei d’Infraestructures en els propers 4 anys.

És una compra d’innovació?

No

Te la licitació reserva social?

No

CPV:
Lot
1
2

Descripció
Serveis d'auditoria tècnica per a
projectes d'obra civil i espais verds
Serveis d'auditoria per a projectes
d'edificació

Codi CPV
71240000-2
71240000-2

Descripció CPV
Servicios de arquitectura,
ingeniería y planificación
Servicios de arquitectura,
ingeniería y planificación

La despesa es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent:
Orgànica
M7010
M7010
M7010

Econòmica
22706
22706
22706

% IVA
21
21
21

Import
105233,7
417427,01
73663,59

Responsable del contracte
El responsable del contracte serà el Cap del Servei de Projectes i Obres V, Xavier Nogués, de la
direcció de serveis de l’espai públic, i serà l’encarregat de:
• Supervisar l’execució del contracte, adoptant i donant les ordres i instruccions adients per
aconseguir els objectius dels treballs i la seva adequació al interès públic perseguit.
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• Donar compte a l’òrgan de contractació de les incidències que sorgeixin en la realització
dels treballs contractats, perqué aquest adopti les resolucions oportunes com a òrgan
competent.
Tractament de dades personals
L’adjudicatari tractarà les dades personals dels equips redactors del projectes, noms de les
persones que formen els equips, telf., mails i raó social dels seus lloc de treball, per tant estarà
sotmes a la normativa vigent, en quan a aquest tema
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Funcional
15120
15120
15120
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Exercici
2023
2022
2021
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Justificació de la contractació
L’auditoria de projectes ha de garantir que els projectes que s’aproven des de l’AMB són
completament solvents com a documents tècnics, i sobretot que les obres que se’n derivin no
patiran mancances o desviaments pressupostaris degut a insuficiències del projecte. Per
aquesta raó es important disposar d’uns equips tècnics que auditin els projectes, tant els que
redactem internament com els que redactem externament, i que comprovin que tota la
documentació del projecte és correcta, bàsicament la documentació pressupostària, per evitar
que durant l’obra, degut a mancances del projecte, hi hagi desviacions pressupostàries
superiors al 5%
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Justificació de la durada del contracte
Es necessari que hi hagi continuïtat a l’hora d’efectuar les auditories dels projectes que
garanteixi que durant el període de la legislatura aquestes, segons el procés explicat
anteriorment, siguin àgils, sense perdre temps en contractacions parcials d’auditories.
Per aquesta raó es proposa un contracte únic durant un període de dos anys per a auditories
de projectes d’obra civil i de projectes d’edificació, prorrogable dos anys més fins assolir els
quatre anys de la legislatura

Justificació del valor estimat del contracte
Honoraris proposats per a les auditories
Segons l’historial de les actuacions realitzades a la Direcció de Serveis de l’Espai Públic,
durant els últims 4 anys (podem dir que el repartiment ha estat el següent
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Justificació de la insuficiència de mitjans
Per a un òptim funcionament del procés de redacció de projectes, aprovació, i licitació
d’obres, les auditories de projectes s’han d’efectuar en un termini d’entre 3 i 15 dies (segons el
tipus de projecte), després de la presentació de la maqueta final. Això obliga a tenir uns equips
tècnics disposats en qualsevol moment a dedicar-se exclusivament a l’auditoria dels projectes.
Els tècnics que hi ha en els Serveis de l’Espai Públic i d’Infraestructures, no poden tenir aquesta
disponibilitat immediata degut a trobar-se normalment dedicats a la redacció de projectes o al
seguiment de les obres.
Per tant als serveis tècnics de l’AMB no disposem de suficients mitjans personals i tècnics que
puguin assolir la càrrega de feina que pot significar l’auditoria de més de 200 projectes en els
propers quatre anys.
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Justificació de la solvència
Des del Servei de l’Espai Públic i des del Servei d’Infraestructures Metropolitanes es fan
projectes d’obra civil i d’edificació. En ambdós casos els projectes assoleixen una complexitat
tècnica que necessiten per a la seva elaboració d’uns tècnics especialistes en els seus àmbits.
Els projectes redactats des dels serveis propis sovint necessiten de la contractació
d’especialistes externs, per resoldre problemes estructurals i d’instal·lacions complexes, amb
un coneixement molt exhaustiu de les normatives vigents actualment.
Així mateix, per als projectes que redactem externament sempre demanem una composició
dels equips que garanteixi la competència dels tècnics en les seves especialitats, que siguin
capaços de solucionar tots els problemes que puguin presentar-se.
Per aquesta raó a l’hora de contractar una empresa que sigui capaç d’auditar els projectes que
nosaltres redactem, aquesta ha de comptar com a mínim amb els mateixos especialistes
tècnics que nosaltres demanem a l’hora de redactar els projectes
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Lot 1.
Projectes d’obra civil i espais verds executats la passada legislatura (síntesi)
Tipus A entre 0 i 500.000€
81 actuacions per valor de
20.538.132,39€
Tipus B entre 500.000€ i 1.000.000€ 43 actuacions per valor de
29.884.999,33€
Tipus C entre 1.000.000€ i 2.000.000€ 19 actuacions per valor de
25.493.804,12€
Tipus D entre 2.000.000€ i 3.000.000€ 4 actuacions per valor de
10.241.933,18€
Tipus E més de 3.000.000€
3 actuacions per valor de
9.981.536,52€
Proposta de despesa dels projectes d’urbanització a auditar per als propers 4 anys
Tipologia
Interval
A
0,00 €
800.000,00 €
B
800.000,01 € 1.200.000,00 €
C 1.200.000,01 € 2.000.000,00 €
D 2.000.000,01 € 3.000.000,00 €
E 3.000.000,01 € >3.000.000,00 €

max.
800.000,00 € 2.000,00 €
1.200.000,00 €
0,250%
2.000.000,00 €
0,240%
3.000.000,00 €
0,230%
6.000.000,00 €
0,220%

dies
4
6
8
10
12

Honoraris proposats
2.000,00 €
2.000,000 €
3.000,00 €
2.880,000 €
4.800,00 €
4.600,000 €
6.900,00 €
6.600,000 €
13.200,00 €
TOTAL

101
43
19
4
2
169

202.000,00 €
129.000,00 €
91.200,00 €
27.600,00 €
26.400,00 €
476.200,00 €

Fent una projecció per als propers quatre anys i suposant un volum de feina igual al
desenvolupat la passada legislatura, podem dir que el valor mitjà de la contractació de les
auditories de projectes d’obra civil pot pujar als 476.200,00€ per als 4 anys (IVA a part)
En la categoria de projecte A es preveuen 20 projectes més dels executats des del Servei de
l’Espai Públic que corresponen a la previsió dels projectes a realitzar des del Servei
d’Infraestructures Metropolitanes.

Proposta de despesa dels projectes d’edificació per als propers 4 anys
Interval
F
0,00 €
800.000,00 €
G
850.000,01 € 1.200.000,00 €
H 1.200.000,01 € 2.000.000,00 €
I 2.000.000,01 € 3.000.000,00 €
J 3.000.000,01 € >3.000.000,00 €

max.
800.000,00 € 2.550,00 €
1.200.000,00 €
0,300%
2.000.000,00 €
0,290%
3.000.000,00 €
0,280%
6.000.000,00 €
0,270%

dies
6
8
9
11
13

Honoraris proposats
2.550,00 €
2.550,000 €
3.600,00 €
3.480,000 €
5.800,00 €
5.600,000 €
8.400,00 €
8.100,000 €
16.200,00 €
TOTAL

33
13
6
6
2
60

84.150,00 €
46.800,00 €
34.800,00 €
50.400,00 €
32.400,00 €
248.550,00 €
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Fent una projecció pels propers quatre anys i suposant un volum de feina igual al desenvolupat
la passada legislatura, podem dir que el valor mitjà de la contractació de les auditories de
projectes d’edificació pot pujar als 248.550,00 € per als 4 anys (IVA a part).
La previsió per als propers quatre anys és que es mantinguin les necessitats dels quatre anys
anteriors, així doncs, es proposa un valor estimat per a aquest contracte de 724,750,00€ (IVA
exclòs).
La programació del servei prevista durant els propers quatre anys, preveu que durant el 2021 i
el 2022 i una part del 2023 s’hagi de redactar el principal gruix de projectes, quedant pel la
resta del 23 i 24 25 l’execució de les obres, i un petit grup de projectes que possiblement
arribin a concretar-se al final del mandat.
Per tant podem establir la següent distribució
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8.023.989,07€
9.061.813,76€
8.334.329,91€
14.241.933,18€
6.454.958,99€
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Lot 2
Projectes d’edificació executats la passada legislatura. (síntesi)
Tipus F entre 0 i 500.000€
3 actuacions per valor de
Tipus G entre 500.000€ i 1.000.000€ 13 actuacions per valor de
Tipus H entre 1.000.000€ i 2.000.000€ 6 actuacions per valor de
Tipus I entre 2.000.000€ i 3.000.000€ 6 actuacions per valor de
Tipus J més de 3.000.000€
2 actuacions per valor de
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Sobre la hipòtesi de 230 projectes a redactar i aprovar durant els propers 4 anys, la distribució
seria:
Donat que l’adjudicació serà la final del 2020 el
repartiment anual quedarà dels quatre any es
farà en 3 + 3 exercicis
Any 1
Any 2

unes 64 actuacions
unes 92 actuacions

Possible prorroga
Any 3
unes 57 actuacions
Any 4
unes 34 actuacions

16%
52%

2021
2022
2023

8,40%
47,60%
12,00%
68%

25%
7%

2023
2024
2025

7,50%
19,60%
4,90%
32%

476.200,00 €
248.550,00 €

8,40%
8,40%

60.879,00 €
40.000,80 €
20.878,20 €

73.663,59 € IVA inclòs
48.400,97 € IVA inclòs
25.262,62 € IVA inclòs

Any 2022
Lot 1
Lot 2

476.200,00 €
248.550,00 €

47,60%
47,60%

344.981,00 €
226.671,20 €
118.309,80 €

417.427,01 € IVA inclòs
274.272,15 € IVA inclòs
143.154,86 € IVA inclòs

Any 2023
Lot 1
Lot 2

476.200,00 €
248.550,00 €

12,00%
12,00%

86.970,00 €
57.144,00 €
29.826,00 €

105.233,70 € IVA inclòs
69.144,24 € IVA inclòs
36.089,46 € IVA inclòs

primer contracte
Lot 1
Lot 2

952.400,00 €
497.100,00 €

68,00%
68,00%

492.830,00 €
323.816,00 €
169.014,00 €

596.324,30 € IVA inclòs
391.817,36 € IVA inclòs
204.506,94 € IVA inclòs

Any 2023
Lot 1
Lot 2

476.200,00 €
248.550,00 €

7,50%
7,50%

54.356,25 €
35.715,00 €
18.641,25 €

65.771,06 € IVA inclòs
43.215,15 € IVA inclòs
22.555,91 € IVA inclòs

Any 2024
Lot 1
Lot 2

476.200,00 €
248.550,00 €

19,60%
19,60%

142.051,00 €
93.335,20 €
48.715,80 €

171.881,71 € IVA inclòs
112.935,59 € IVA inclòs
58.946,12 € IVA inclòs

Any 2025
Lot 1
Lot 2

476.200,00 €
248.550,00 €

4,90%
4,90%

35.512,75 €
23.333,80 €
12.178,95 €

42.970,43 € IVA inclòs
28.233,90 € IVA inclòs
14.736,53 € IVA inclòs

prorroga contracte
Lot 1
Lot 2

952.400,00 €
497.100,00 €

32,00%
32,00%

231.920,00 €
152.384,00 €
79.536,00 €

280.623,20 € IVA inclòs
184.384,64 € IVA inclòs
96.238,56 € IVA inclòs

El valor total del contracte durant els quatre anys serà de 724.750,00€
876.947,50€ IVA inclòs

sense IVA, o
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Justificació de la divisió en lots
Donada la diferent tipologia de projectes que gestionem es considera necessària la
contractació en dos lots.
La divisió en lots es correspon a la diferència entre projecte d’obra civil i d’edificació, donat
que son tipologies de projectes molt diferents, que necessiten equips d’auditoria diferents.
En el mercat hi ha empreses que ofereixen un tipus d’auditoria i no de l’altre, per tant es
considera adient oferir les dues tipologies de projectes per separat, per donar més
oportunitats a les empreses que només ofereixen un tipus d’auditoria.
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Any 201
Lot 1
Lot 2
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Distribució anual dels valors
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Si bé també es possible que un empresa ofereixi el dos tipus d’auditoria, es dóna l’opció que
una empresa pugui presentar oferta per als dos lots, mentre tingui els equips diferenciats per
fer els dos tipus d’auditories.
·
·

Lot 1 per a una empresa auditora per a projectes d’obra civil i espais verds
Lot 2 per a una empresa auditora per a projectes d’edificació

Justificació del procediment de licitació
D’acord amb les característiques i l’import del contracte, l’adjudicació es realitzarà segons un
conjunt de criteris de valoració basats en el principi de millor relació qualitat-preu i utilitzant el
procediment obert
Justificació dels criteris d’adjudicació
D’acord amb el previst a l’article 145 de la llei de contractes del Sector públic, procedeix a
l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació ja que el servei objecte de la licitació conté un
component de treball intel·lectual i professional que cal tenir en compte en el moment de
valorar les ofertes que es presentin
S’estableix els següent criteri de puntuació de les ofertes,

igual per a cada un dels lots.

Criteris avaluables segons un judici de valor......................................................fins a 49 punts
1. Estructura organitzativa i processos emprats pels equips de treball..... fins a 10 punts
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2. Valoració tècnica i d’anàlisi d’una auditoria...................................... fins a 39 punts
S’haurà de redactar un informe d’auditoria complet amb la justificació del resultat final.
·

Es valoraran processos emprats per a la planificació de l’auditoria .............................. fins a 15 punts
Justificació dels programes emprats en l’auditoria ......................................................... fins a 4 punts
Justificació dels tècnics emprats en l’auditoria ...............................................................fins a 4 punts
Anàlisi de la compressió del projecte .............................................................................fins a 7 punts

·

Anàlisi de l’auditoria del projecte ............................................................................... fins a 24 punts
Selecció òptima dels conceptes analitzats ...................................................................... fins a 6 punts
Presentació d’una fitxa sintètica com informe B........................ ..................................... fins a 6 punts
Presentació d’una fitxa explicativa com informe C.......................................................... fins 6
Claredat en la forma de presentar el document final .......................................................fins a 6 punts
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Lot 2
S’adjunta un projecte d’edificació tipus E o F, ja aprovat per l’AMB
Projecte a efectuar l’informe:
Projecte de construcció d’aula d’educació ambiental al parc de Can Zam, a Santa Coloma de
Gramenet.
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Lot 1
S’adjunta un projecte d’urbanització tipus A o B, ja aprovat per l’AMB
Projecte a efectuar l’informe:
Projecte executiu de remodelació dels carrers Pintor Murillo i Dr. Ferran a Barberà del Vallès
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Processos emprats per a la planificació de la feina
Aquesta puntuació específica contempla l’estructura organitzativa de l’equip tècnic proposat i
dels mitjans que posaran al servei de les auditories, el qual és de gran importància per garantir
una correcta revisió dels projectes en els temps previstos.
Valoració tècnica i anàlisi d’una auditoria.
Es considera que la millor forma de valorar una empresa d’auditories tècniques és fent una
auditoria d’un projecte redactat des de l’AMB. Es proposarà un projecte senzill d’Obra civil i
d’edificació i es demanarà un informe de l’auditoria del projecte per poder valorar la qualitat
de la feina amb que es fan les revisions dels projectes. Es valorarà com es planifica la feina per
un projecte en concret, amb els mitjans tècnics i humans que l’empresa podrà dedicar.
Finalment també es valorarà la claredat en els resultats i la detecció dels possibles errors del
projecte.
S’adjuntarà per cada un dels lots un projecte redactat per l’AMB de categoria A o B pel Lot 1 i
de categoria F o G pel Lot 2 per efectuar un informe
Lot 1
Projecte executiu de remodelació dels carrers Pintor Murillo i Dr. Ferran a Barberà del Vallès
Lot 2
Projecte de construcció d’aula d’educació ambiental al parc de Can Zam, a Santa Coloma de
Gramenet.
Justificació de la valoració segons criteris objectius

Càlcul de la B% de la oferta.
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Donat que l’oferta que farà cada empresa es composa de diversos preus segons la categoria
dels projectes, es proposa el següent mètode de càlcul de la baixa de l’oferta,
·

S’ha establert un cost del contracte de cada lot en base a una previsió d’actuacions i
unes tarifes de licitació base; aplicant aquestes tarifes al valor màxim dels projectes de
cada categoria, s’obté el valor màxim del contracte per a cada un dels lots.

·

L’empresa licitant oferirà per a cada categoria de projecte una tarifa a aplicar (sobre
els projectes de categoria A i F serà sobre un preu mínim i sobre la resta de les
tarifes serà sobre la base d’un percentatge establert com a tarifa de licitació). Aquesta
nova tarifa s’aplicarà sobre el número previst d’actuacions de cada categoria i sobre el
pressupost màxim dels projectes de cada categoria, obtenint així el nou valor del
contracte que proposa la empresa licitant.
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S’haurà de presentar oferta a la baixa per a cada un dels preus estipulats al plec de
condicions tècniques. El preu s’haurà d’expressar en import en € o % per cada
categoria de projectes
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Criteris avaluables segons formulacions matemàtiques................................... fins a 51 punts

APROVAT

Establint la diferencia entre els dos valors s’obtindrà la baixa de la empresa licitant.
Lot 1
Tarifes ofertes per cada categoria de projectes
Categoria A
oferta en €
Categoria B
oferta en %
Categoria C
oferta en %
Categoria D
oferta en %
Categoria E
oferta en %
Degut a que la oferta esta composada per diversos factors s’haurà de calcular una baixa global
de la oferta, per tal que puguin ser comparades entre si
Paràmetres
Categoria del projecte
Màxim pressupost de l’interval
Tarifa de licitació de cada categoria
Honoraris de licitació de cada categoria
Actuacions previstes per categoria
Cost per cada categoria
Tarifa proposada per categoria
Honoraris finals per categoria
Honoraris ponderats per categoria

A,..., E (n)
Pm (n)
Tl (n)
Hl (n) = Tl n x Pm n
Ap (n)
Ct (n) = Hl n x Ap n
Tp (n) oferta de l’empresa
Hf (n) = Ct n x Pm n
Hp (n) = Hf n x Ap n

Projecte d'urbanització, pressupost PEC sense IVA
Tipologia

Interval

A
0,00 €
500.000,00 €
B
500.000,00 € 1.000.000,00 €
C 1.000.000,00 € 2.000.000,00 €
D 2.000.000,00 € 3.000.000,00 €
E
>3.000.000,00 €

max-press. Pm

500.000,00 €
1.000.000,00 €
2.000.000,00 €
3.000.000,00 €
6.000.000,00 €

tarifa licitació Tl

Honoraris licitació Hl

Act. Previstes Ap

Cost tipologia Ct

tarifa. Proposada Tp

Honoraris finals Hf

H. ponderats Hp

2.000,00 €
2.500,00 €
4.800,00 €
6.900,00 €
13.200,00 €
29.400,00 €

101
43
19
4
2
169

Hl A x Ap A
Hl B x Ap B
Hl C x Ap C
Hl D x Ap D
Hl E x Ap E
ƩCt =Ʃ(Hln x Apn)

Tp A €
Tp B %
Tp C %
Tp D %
Tp E %
Oferta licitador

Ct A x Pm A
Ct B x Pm B
Ct C x Pm C
Ct D x Pm D
Ct E x Pm E
ƩHf=Ʃ(Ctn x Pmn)

Hf A x Ap A
Hf B x Ap B
Hf C x Ap C
Hf D x Ap D
Hf E x Ap E
ƩHp=(Hfn x Apn)

2.000,00 €
0,250%
0,240%
0,230%
0,220%
TOTAL
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Degut a que l’oferta esta composada per diversos factors s’haurà de calcular una baixa global
de l’oferta per tal que puguin ser comparades entre si
Paràmetres
Categoria projecte
Màxim pressupost de l’interval
Tarifa de licitació de cada categoria
Honoraris de licitació de cada categoria
Actuacions previstes per categoria
Cost per cada categoria
Tarifa proposada per categoria

F,..., J (n)
Pm (n)
Tl (n)
Hl (n) = Tl n x Pm n
Ap (n)
Ct (n) = Hl n x Ap n
Tp (n) oferta de l’empresa
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Lot2
Tarifes ofertes per cada categoria de projectes
Categoria F
oferta en €
Categoria B
oferta en %
Categoria C
oferta en %
Categoria D
oferta en %
Categoria E
oferta en %
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baixa de l'empresa B% = (ƩCt - ƩHp)/ ƩCt

APROVAT

Honoraris finals per categoria
Honoraris ponderats per categoria

Hf (n) = Ct n x Pm n
Hp (n) = Hf n x Ap n

Projectes edificació, pressupost PEC sense IVA
Categoria

Interval

max-press. Pm

F
0,00 €
500.000,00 €
G
500.000,00 € 1.000.000,00 €
H 1.000.000,00 € 2.000.000,00 €
I 2.000.000,00 € 3.000.000,00 €
J
>3.000.000,00 €

500.000,00 €
1.000.000,00 €
2.000.000,00 €
3.000.000,00 €
6.000.000,00 €

tarifa licitació Tl

2.500,00 €
0,300%
0,290%
0,280%
0,270%
TOTAL

Honoraris licitació Act. Previstes Ap

Cost tipologia Ct

tarifa. Proposada Tp

Honoraris finals Hf

H. ponderats Hp

33
13
6
6
2
60

Hl F x Ap F
Hl G x Ap G
Hl H x Ap H
Hl I x Ap I
Hl J x Ap J
ƩCt =Ʃ(Hln x Apn)

Tp F €
Tp G %
Tp H %
Tp I %
Tp J %
Oferta licitador

Ct E x Pm E
Ct G x Pm G
Ct H x Pm H
Ct I x Pm I
Ct J x Pm J
ƩHf=Ʃ(Ctn x Pmn)

Hf E x Ap E
Hf G x Ap G
Hf H x Ap H
Hf I x Ap I
Hf J x Ap J
ƩHp=(Hfn x Apn)

2.500,00 €
3.000,00 €
5.800,00 €
8.400,00 €
16.200,00 €
35.900,00 €

baixa de l'empresa B% = (ƩCt - ƩHp)/ ƩCt
A partir d’aquí, es valorarà en base a la baixa econòmica mitjana oferta “B”, que
s’expressa en % i en valors positius.

Si B(%) ≤ Bmig,c

·

Si Bmig,c ≤ B(%) ≤ Bmax

La puntuació que s’obtindrà, també exposada al gràfic adjunt, s’avalua, per tant, en
funció de la Baixa Màxima (Bmax) i del valor mitjà “corregit” (Bmig,c) del conjunt de les
baixes ofertes.
Es parla de valor mitjà de les ofertes “corregit” ja que, en funció del nombre d’ofertes
presentades, es tindran en compte totes o s’eliminaran els extrems segons el criteri
següent:
·
·
·
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·

No s’eliminarà cap oferta, si s’han presentat 6 o menys.
S’eliminaran l’oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10 ofertes;
S’eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre 11 i 20 ofertes
presentades;
S’eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de 20 ofertes
presentades;

Tindran la consideració d’anormalment baixes aquelles ofertes econòmiques que
representin una baixa que superi en 5 punts percentuals el valor mitjà corregit del
conjunt de les baixes ofertes anteriorment descrit.
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·
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La formulació és la següent:

APROVAT

Si el nombre d’ofertes presentades i obertes és igual o inferior a 3, tindran la consideració de
d’anormalment baixes aquelles que representin una baixa que superi el valor mitjà corregit del
conjunt de les baixes ofertes (Bmig,c,0) en 15 punts percentuals del preu de licitació.

2. L’oferta més econòmica acceptada (baixa màxima), obté la màxima puntuació (51
punts).
3. L’oferta igual al valor mig corregit del conjunt de les ofertes acceptades obté 48
punts.
4. El pendent de la gràfica ha de ser sempre creixent amb les baixes.
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5. El pendent d’ambdues gràfiques al punt de trobada (punt corresponent al valor
mig corregit anterior) ha de coincidir.

Amb aquestes premisses, la formulació té les següents característiques i/o conseqüències:

a) De manera generalista, cal manifestar que amb aquesta formulació:
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1. Una oferta igual al preu de licitació (baixa igual a zero), obté zero punts.
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Tal i com es pot veure a la representació gràfica anterior, aquesta formulació correspon a una
combinació d’una paràbola per a aquelles ofertes que representen una baixa inferior al valor
mig corregit i una recta per aquelles ofertes que representen una baixa superior al valor mig
corregit, i s’ha obtingut en base als següents requisits:

APROVAT

i. No s’està puntuant o premiant la distància menor a un valor estadístic com el
valor mig corregit, sinó que la puntuació depèn única i exclusivament dels
valors absoluts de les baixes ofertes i la seva relació amb el preu de licitació.
ii. No s’està posant un llindar a partir del qual no existeixin diferències o siguin
irrellevants (llindar de sacietat).
iii. En haver-hi puntuació per a tot el ventall de possibles ofertes i atès que la
gràfica final depèn del conjunt de les ofertes, no es redueixen a priori les
diferències entre ofertes altes i baixes, ja que la curvatura / forma final de la
gràfica no es fixa per defecte al present plec sinó que despendrà de la
distribució interna del conjunt.
iv. No existeix un valor d’oferta conegut que marqui una tendència o una pista
que provoqui l’efecte d’aglutinació de propostes, com si per exemple el canvi
de gràfiques fos en un valor conegut prèviament.
v. No es poden donar grans diferències de puntuació entre ofertes properes.
b) Amb allò reflectit als punts 1 i 2, es garanteix que el ventall de puntuació per
aquest criteri sigui la totalitat dels punts ja que cap licitador té uns punts mínims
pel sol fet de presentar-se. Només si existeix rebaixa sobre el preu de licitació s’hi
obtenen punts.
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e) Amb el que expressa el punt 5, la variació de la puntuació a l’entorn i per sota
d’aquest valor mig corregit esdevé lineal en una franja propera, amb una
proporció de variació igual a la del tram per sobre del valor mig corregit, que sí és
lineal per definició. Aquesta “suavitat” en la transició d’ambdues fórmules permet
evitar diferències exagerades entre ofertes properes només pel fet que estiguin a
un costat i a l’altre del valor mig corregit i que no serien proporcionades i reafirma
el valor mig corregit com el valor òptim de referència de les possibles ofertes.
Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el tipus de licitació de sortida i,
per tant, no es tindran en compte per als càlculs anteriors.
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d) Amb allò reflectit al punt 4, es garanteix que qualsevol oferta més econòmica
obtingui sempre més punts que una altra de més alta.
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c) La puntuació del valor estadístic mig corregit del conjunt de les ofertes té com a
objectiu no premiar ofertes extremadament baixes. No es tracta d’evitar ofertes
individuals molt baixes, ja que aquest aspecte es resol amb allò que la legislació
vigent determina per les ofertes anormals o desproporcionades, sinó d’evitar que
el conjunt d’ofertes sigui anormalment baix, entenent que el preu de licitació és
un preu just i estudiat. Es per aquest motiu també que el canvi de formulació es fa
amb aquest valor mig corregit de les ofertes, entenent que representa una teòrica
baixa raonable sobre el preu de licitació. En aquest punt cal fer èmfasi al càlcul
d’aquest valor mig corregit, descomptant els valors extrems en funció del nombre
d’ofertes rebut, justament perquè serveixi com a referència d’un valor d’oferta
acceptablement admissible des d’un punt de vista estadístic.

