MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció
L’Agència de Desenvolupament del Berguedà va decidir fa uns anys dotar-se de
l’acreditació de compliment de la UNE-EN ISO 9001:2015 per tal d’assegurar i
demostrar la qualitat dels seus serveis.
Un dels requisits de les normes és realitzar una auditoria interna del sistema
implantat a l’organització.
2. Descripció de la situació actual
Vist el propi objecte del contracte, que tracta de la realització d’una auditoria, s’ha de
contractar a una empresa externa per assegurar l’objectivitat. A més, L’Agència no
disposa de personal propi per efectuar aquesta tasca.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d'acord
amb l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
3. Objecte del contracte
És objecte del present contracte el servei de consultoria per a l’assistència i auditoria
interna del sistema de gestió integrat, així com el servei d’auditoria externa, en base
als requisits establerts en la norma UNE-EN ISO 9001:2015, en totes les àrees i
serveis certificats de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà així com altres
àmbits que durant la vigència del contracte es puguin incorporar en el sistema de
gestió.
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Marc normatiu

4. Anàlisi Tècnica
a. Consideracions tècniques i requeriments
Lot 1: Sessions de consultoria pel manteniment documental del Sistema de
Qualitat, amb les sessions formatives necessàries per a la implantació dels
canvis en els requisits d’obligat compliment, així com la realització de les
auditories internes dels diferents processos i serveis, en la certificació del
Sistema de Qualitat.
Lot 2: Realització de les auditories externes per a la Re-certificació i/o
Certificació, primer i segon seguiment del Sistema de Qualitat ISO 9001:2015
5. Anàlisi Econòmica
Determinació del preu: aquest s’ha establert en base al preu de mercat actual i
d’acord amb els preus del servei de les anualitats anteriors.

Pressupost de licitació: Atès que el preu ofert pel primer any es diferent dels anys
successius s’ha d’ofertar any 1 i anys successius. per la valoració es partirà de la
suma del preu del total d’anys.

Estudi de mercat
Els preus de la licitació han estat fixats d’acord amb els coneixements de mercat
després de molts anys de contractar serveis d’auditoria i de consultes per determinar
el cost dels nous centres que s’afegeixen.
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VEC Valor estimat del contracte: El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia
de 25.821,72 euros (IVA exclòs), segons el següent càlcul: suma dels lots 1 i 2
primer any: 5.350,32 + (suma lot 1 i 2 * 4 anys = 20.471,4) 25.821,72 euros, exclòs
IVA.
( 5.422,56 d’IVA) i 31.244,28 euros amb IVA inclòs.

Viabilitat , Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
S’haurà de preveure en el pressupost dels anys a que fa referència l’objecte del
contracte.

6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment
S’ha optat per un procediment obert per garantir la major concurrència de licitadors

b. Qualificació del contracte.
Es tracta d’un contracte de serveis.
c. Anàlisi d'execució per lots
L'objecte del contracte està dividit en lots. Lot 1, auditoria interna i lot 2, auditoria
externa.

d. Durada
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El termini d'execució del contracte serà: de 5 anys.

