Ref: DPR4 – FC/JE/ME/ML
EXA: 556/2021
PEP: CATALUNYA
INFORME JUSTIFICATIU DELS ELEMENTS TÈCNICS DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DELS SERVEIS DE SUPORT TÈCNIC I
FORMACIÓ EN AUDITORIA PER A LA SUPERVISIÓ DE PROJECTES I OBRES DESENVOLUPATS
EN METODOLOGIA BIM
Vistes les diverses activitats que desenvolupa l’Institut Català del Sòl en funció de la Llei de creació
4/80 de 16 de desembre, modificada per la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i
administratives, modificada posteriorment per la Llei 21/2001 de 28 de desembre de mesures fiscals i
administratives, art. 1, ap. 5. i l’art. 3 ap. 1 b.
Vist l’informe de necessitat de contractar, mitjançant procediment obert simplificat, els serveis de suport
tècnic i formació en auditoria per a la supervisió de projectes i obres desenvolupats en metodologia
BIM del 22 de setembre de 2021, en el que queda suficientment motivat l’inici de l’expedient.
Les característiques per contractar els esmentats serveis, són les següents:

1. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
1.1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el suport tècnic i formació en auditoria per a la supervisió de projecte i obres
desenvolupats en metodologia BIM, amb l’objectiu de capacitar al personal tècnic de l’Institut Català del
Sòl, responsable de la gestió i supervisió de les actuacions.
L’abast del servei contempla el suport i formació en auditoria per 16 projectes i 27 obres.
Per tal de detallar amb exactitud totes les tasques a realitzar, el Plec de Prescripcions Tècniques del
contracte inclou el detall de les particularitats de les tasques concretes d’aquest encàrrec.

1.2. Pressupost de licitació
El pressupost d’aquests serveis és de 98.300 €, IVA no inclòs (noranta-vuit mil tres-cents euros).
Aquest import no inclou l’IVA, en aplicació del que disposa l’article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
El Valor Estimat de Contracte (VEC) ascendeix a 137.620 €, IVA no inclòs (cent trenta-set mil siscents vint euros).
Per una banda el VEC inclou 19.660 € (dinou mil sis-cents seixanta euros) corresponents a un 20%
sobre el pressupost d’execució per contracta. Les modificacions sobre l’import del servei podrien ser
degudes a tasques derivades d’imprevistos que impliquin la necessitat de realització d’estudis, anàlisis
o valoracions complementàries.
Per altra banda, el VEC també inclou l’import de 19.660 € (dinou mil sis-cents seixanta euros)
corresponent a un 20% sobre el pressupost d’execució per contracta per la possible pròrroga de 2
anys. En el cas de pròrrogues més petites l’import serà proporcional.

1.3. Termini d’execució
Ateses les característiques i el termini de redacció i de l’execució dels projectes i obres a auditar
tècnicament, incloses les possibles modificacions derivades de la seva tramitació i gestió, el termini
previst per a l’execució complerta dels Serveis de suport tècnic i formació en auditoria per a la
supervisió de projectes i obres desenvolupats en metodologia BIM és de 3 anys amb una possible
pròrroga de 2 anys.
Els terminis d’execució dels treballs estan lligats al desenvolupament dels projectes i les obres, i la
previsió pressupostària és la que es recull a la taula següent:
ANUALITAT

IMPORT SENSE IVA

2022

30.000 €

2023

32.800 €

2024

32.800 €

2025

2.700 €
98.300 €

2. PROCEDIMENT I JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
2.1. Tipus de procediment
Atenent la durada i les característiques de les tasques a dur a terme, se seguirà un procediment obert
simplificat per a la contractació dels serveis.

2.2. Solvència tècnica específica
No es requereix solvència tècnica específica.
2.3. Composició de la valoració: criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules
Aquest informe s’acompanya d’un annex amb els criteris quantificables mitjançant l’aplicació de
fórmules per a la valoració de les ofertes lliurades i la selecció de l’adjudicatari, i el dossier per a la
presentació de les ofertes.
Els criteris d’adjudicació, en síntesi, són:
• Criteri d’adjudicació de preu: màxim 45 punts.
• Altres criteris de valoració automàtica: màxim 55 punts.
2.4. Consideracions socials, mediambientals i d’innovació
Aquest informe s’acompanya d’un annex on dins dels criteris de valoració automàtica de les ofertes
lliurades, per a la selecció de l’adjudicatari s’incorpora com a consideració ambiental a puntuar el fet
que l’empresa o equip redactor estiguin adherits al Programa d'Acords Voluntaris per a la reducció
d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle impulsat per la Generalitat de Catalunya, a través de
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Per tot l’exposat,

INFORMO,
Que del contingut del present informe, queda suficientment justificada l’adequació del procediment i
del contracte així com de l’objecte i el seu contingut, de conformitat amb el que prescriuen els articles
28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Que és procedent proposar la seva contractació, mitjançant procediment OBERT SIMPLIFICAT amb
el contingut de la Llei esmentada.

El coordinador del Projecte, Joan Estrada i Aliberas
El director del Projecte, Ferran Casanovas i Boixereu

ANNEX A L’INFORME JUSTIFICATIU DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT DELS SERVEIS DE DE SUPORT TÈCNIC I FORMACIÓ EN AUDITORIA PER
A LA SUPERVISIÓ DE PROJECTES I OBRES DESENVOLUPATS EN METODOLOGIA BIM
CRITERIS DE PRESENTACIÓ, VALORACIÓ I D’ADJUDICACIÓ DE LES OFERTES LLIURADES
Per a la valoració de les ofertes s’aplicaran els següents criteris quantificables mitjançant l’aplicació
de fórmules amb una puntuació màxima total de 100 punts.
D’acord a l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es tracta
de treballs intel·lectuals i, per tant, contemplen un mínim del 51% de criteris de qualitat.

1. Criteris d’adjudicació (100 punts)
Per a la valoració de les ofertes s’aplicaran els següents criteris quantificables mitjançant l’aplicació
de fórmules:
1.1. Criteri d’adjudicació de preu (45 punts)
1.1.1.

Procediment de càlcul de la puntuació de l’oferta econòmica (45 punts)

Per obtenir les puntuacions econòmiques totes les ofertes s’avaluaran amb la puntuació obtinguda
mitjançant la següent expressió:

  Of  Of m   1 
Peco, i  Peco, màx  1   i
   
  PC   VP 
sent:

Peco ,i la puntuació econòmica que obté l’oferta “i” que s’avalua.
Peco,màx la màxima puntuació econòmica assolible que en aquesta licitació té el valor de 45 punts.

Of i

l’import de l’oferta econòmica “i” que s’avalua.

Of m

l’import de l’oferta més econòmica (o sigui, amb major baixa percentual) que s’hagi presentat

entre totes les ofertes acceptables. Un cop s’hagin desestimat les possibles baixes anormals o
desproporcionades aquestes ja no computaran en el càlcul final per determinar la puntuació
econòmica atès que ja no seran acceptables.

PC

el pressupost de licitació.

VP

el valor del coeficient de ponderació, que es prendrà VP  5 / 3  1,6666 

La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal. La puntuació màxima serà de Peco,màx punts.

1.1.2.

Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals

Per apreciar quines ofertes tenen un preu anormal o desproporcionat s’aplicarà el següent càlcul, tot
tenint en compte el que disposa l’article 86 del RD 1098/01 pel que fa a les proposicions formulades
per distintes empreses que pertanyen a un mateix grup:
Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica ( BOi ) tal com segueix:

 Of 
BOi  100  1  i 
 PC 
on

Of i és Import de l’oferta acceptable (inclosa en el conjunt de les n ofertes acceptables en base
a la solvència) i PC el pressupost de licitació.
Es calcula la mitjana ( BM ) d’aquest conjunt de baixes ( BOi ):

BM 

1 n
 BOi
n i 1

Essent n el nombre d’ofertes amb la solvència.
Després es calcula la desviació estàndard (  ):
1/ 2

 n

  BOi 2  n BM 2 


   i 1

n 1




Si n =1, es prendrà  =0 .

Entre les n ofertes acceptables s’escolliran aquelles
condició:

n ofertes, que, a més a més, compleixin la

BOi  BM  
El conjunt d’ofertes

n s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència ( BR )

S’entendrà que una oferta (d’entre totes les n ofertes acceptables) és presumptament anormal o
desproporcionada quan el seu percentatge de baixa ( BOi ) respecte del pressupost de licitació ( PC )
sigui superior als següents valors:
- Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor
límit de la presumpció de temeritat:

BR 

1 n
 BOi
n i 1

per als valors

BR (Baixa de referència) per determinar el

BOi  BM  

Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta en la que BOi > BR + 2
- Si n’ és inferior a 5:
Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta en la que BOi > BM + 5
En el supòsit que alguna oferta pugui ser considerada anormal se sol·licitarà la informació
necessària per determinar si s’ha d’excloure o no.

1.2. Altres criteris de valoració automàtica (55 punts)
S’exposen els criteris tècnics a puntuar (amb la puntuació màxima pel criteri), els criteris de puntuació
i les condicions imprescindibles per puntuar la documentació lliurada. Es resumeixen en la taula
següent:
CRITERI

1

Experiència professional en suport
tècnic d’auditories en el modelat BIM en
la redacció de projectes i/o obres de
projectes d’edificació i/o d’urbanització

2

Experiència professional en formació en
programes d’auditoria de models BIM

3

Experiència professional en serveis de
modelat BIM de projectes d’edificació i/o
urbanització

4

L’empresa compta amb l’adhesió al
Programa d'Acords Voluntaris per a la
reducció d'emissions de gasos amb
efecte d'hivernacle impulsat per la
Generalitat de Catalunya

ACREDITACIÓ

Model 1
Certificat de bona
execució emès pel
beneficiari del servei
Model 2
Certificat de bona
execució emès pel
beneficiari del servei
Model 3
Certificat de bona
execució emès pel
beneficiari del servei

PUNTUACIÓ
UNITÀRIA

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

3 per cada
servei
justificat

24

3 per cada
servei
justificat

18

2 per cada
servei
justificat

8

Acreditació de
l’adhesió al
Programa d’Acords
Voluntaris

PUNTUACIÓ TOTAL MÀXIMA

-

5

55

1.2.1. Experiència professional en suport tècnic d’auditories de models BIM en fase de
redacció de projecte i/o en fase d’obra de projectes d’edificació i/o d’urbanització
(màxim 24 punts)
Número d’auditories de models BIM en fase de redacció de projecte i/o en fase d’obra d’edificació i/o
d’urbanització de superfície construïda igual o superior a 2.500 m² en els darrers 3 anys.
 Auditories de models BIM en fase de redacció de projectes d’edificació
 Auditories de models BIM en fase d’obra de projectes d’edificació
 Auditories de models BIM en fase de redacció de projectes d’urbanització
 Auditories de models BIM en fase d’obra de projectes d’urbanització

Màxim 6 punts
Màxim 6 punts
Màxim 6 punts
Màxim 6 punts

 Criteri de puntuació:
 Cada auditoria obté 3 punts.
 Condicions imprescindibles per puntuar:
 Només s’admeten les auditories de projectes i/o obres d’edificacions amb els usos principals
considerats en l’article 2 apartat 1.a de la LOE i de qualsevol dels caràcters definits en el
mateix article 2 apartat 2 de la LOE.
 Només s’admeten les auditories de projectes i/o obres d’urbanització en els termes establerts
a l’apartat 2 de l’article 72 de la Llei d’Urbanisme.
 Només s’admeten les auditories realitzades en projectes o obres d’una superfície construïda
igual o superior a 2.500 m².

 Només s’admeten les auditories amb data de finalització igual o posterior a 3 anys anteriors a
la data de publicació d’aquesta licitació en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
 Es limita a 2 per cada fase i tipus el número d’auditories a presentar.
 És imprescindible emplenar i signar el document MODEL 1 de l’annex 2, detallant els serveis
proposats per a la valoració.
 És imprescindible adjuntar el certificat acreditatiu emès pel beneficiari per cadascun dels
treballs proposats, on hi consti el servei realitzat, el nom i/o adreça de l’edificació/urbanització
objecte del servei, la superfície construïda de l’àmbit del servei i la data de finalització del
servei.

1.2.2. Experiència professional en formació en programes d’auditoria de models BIM (màxim
18 punts)
Número de cursos impartits en programes d’auditoria d’una durada igual o major a 30 h/curs en
centres acadèmics, empreses o professionals del sector de la construcció en els darrers 3 anys.
 Programa Solibri Model Checker
 Altres programes

Màxim 12 punts
Màxim 6 punts

 Criteri de puntuació:
 Cada curs obté 3 punts.
 Condicions imprescindibles per puntuar:
 Només s’admeten les formacions d’una durada igual o superior a 30 h/curs impartides en
centres acadèmics, empreses o professionals del sector de la construcció.
 Només s’admeten les auditories amb data de finalització igual o posterior a 3 anys anteriors a
la data de publicació d’aquesta licitació en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
 Es limita a un total de 6 el número de cursos a presentar.
 És imprescindible emplenar i signar el document MODEL 2 de l’annex 2, detallant els serveis
proposats per a la valoració.
 És imprescindible adjuntar el certificat acreditatiu emès pel beneficiari per cadascun dels
cursos proposats, on hi consti el servei realitzat, el programa emprat per la formació, la
durada i finalització del curs.

1.2.3. Experiència professional en serveis de modelat BIM de projectes d’edificació i/o
urbanització (màxim 8 punts)
Número de serveis de modelat en BIM de projectes d’edificació i/o urbanització de superfície igual o
superior a 2.500 m² en els darrers 3 anys.
 Modelat BIM de projectes d’edificació
 Modelat BIM de projectes d’urbanització

Màxim 4 punts
Màxim 4 punts

 Criteri de puntuació:
 Cada projecte modelat obté 2 punts.
 Condicions imprescindibles per puntuar:
 Només s’admeten els serveis de modelat de projectes d’edificació amb els usos principals
considerats en l’article 2 apartat 1.a de la LOE i de qualsevol dels caràcters definits en el
mateix article 2 apartat 2 de la LOE.
 Només s’admeten els serveis de modelat de projectes d’urbanització en els termes establerts
a l’apartat 2 de l’article 72 de la Llei d’Urbanisme.
 Només s’admeten els serveis de modelat dels projectes d’una superfície construïda igual o
superior a 2.500 m².
 Només s’admeten els serveis de modelat amb data de finalització igual o posterior a 3 anys
anteriors a la data de publicació d’aquesta licitació en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública.
 Es limita a 2 per cada tipus el número de serveis de modelat.
 És imprescindible emplenar i signar el document MODEL 3 de l’annex 2, detallant els serveis
proposats per a la valoració.
 És imprescindible adjuntar el certificat acreditatiu emès pel beneficiari per cadascun dels
treballs proposats, on hi consti el servei realitzat, el nom i/o adreça de l’edificació/urbanització
objecte del servei, la superfície construïda de l’àmbit del servei i la data de finalització del
servei.

1.2.4. Adhesió al Programa d'Acords Voluntaris per a la reducció d'emissions de gasos amb
efecte d'hivernacle impulsat per la Generalitat de Catalunya (màxim 5 punts)
Aparèixer al llistat d’Organitzacions que formen part del Programa d'Acords Voluntaris a la web del
Programa o disposar del correu electrònic de confirmació de l’Adhesió al Programa on consta el codi
d'adhesió.
 Criteri de puntuació:
 L’adhesió obté 5 punts.
 Condicions imprescindibles per puntuar:
 És imprescindible adjuntar acreditació de l’adhesió al Programa d’Acords Voluntaris o bé, el
correu de confirmació de confirmació de l’adhesió.
1.3. Quadre resum d’autovaloració de l’oferta presentada
El licitador haurà d’emplenar el Quadre resum d’autovaloració de l’oferta segons el MODEL 4 de
l’annex 2, indicant en les caselles en blanc les dades corresponents als criteris de valoració.

Els MODELS 1, 2, 3 i 4 estaran a disposició dels licitadors en format editable. El licitador haurà
d’adjuntar-los al sobre digital en format PDF.

PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES PARTICULARS
ANNEX 1

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA
El/la Sr./Sra................................................................................................... amb residència a
.......................................,
al
carrer.......................................
número............,
i
amb
DNI/NIF..................*, declara que, assabentat/da de les condicions i els requisits que s’exigeixen
per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . , amb
expedient número ............................, es compromet (en nom propi / en nom i representació
de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la
quantitat total de:
...........................€ (xifra en lletres i en números), que correspon al preu del contracte, més la quantitat
de ......................... €, que correspon a l’Impost del Valor Afegit (IVA), el que fa una quantitat total de
......................... €, equivalent al ......% de baixa (xifra amb dos decimals).

I perquè consti, signo aquesta oferta econòmica.
(Lloc i data)(signatura i segell de l’empresa)

* No cal incorporar els primers 5 dígits del DNI, perquè es tracta d’una dada especialment
protegida, segons la normativa de protecció de dades (ex. XXXXX123-A).

ANNEX 2
MODEL 1
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL EN SUPORT TÈCNIC D’AUDITORIES DE MODELS BIM
EN FASE DE PROJECTE I/O EN FASE D’OBRA DE PROJECTES D’EDIFICACIÓ I/O
D’URBANITZACIÓ

El/La Sr./Sra.........................................., amb DNI núm. ..................., en nom propi/en representació de
l’empresa ...................................... amb NIF..............................., i residència/seu al carrer ...................
.................. núm..................del municipi de ..................., assabentat/da de les condicions i requisits
que s’exigeixen per a l’adjudicació dels serveis:
Títol dels treballs: .................................................
Expedient GEEC: .................................................
DECLARA
Que ha realitzat les següents auditories de models BIM en fase de redacció de projecte i/o en fase
d’obra d’edificació i/o d’urbanització d’una superfície construïda igual o superior a 2.500 m² en els
darrers 3 anys:
TIPUS
Núm Nom actuació i/o adreça

EDI

(1)

FASE

URB PROJ

(1)

OBRA Superfície
construïda

Data
finalització
treballs

Documentació
adjunta (1)
Certificat
acreditatiu(2)

1
2
3
--8

(1) Marcar amb una (X) per classificar l’actuació i com verificació que es lliura la documentació
sol·licitada.
(2) El servei realitzat s’ha d’acreditar mitjançant certificat expedit o visat per l’òrgan competent en
cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de
l’empresari beneficiari dels serveis, on s’especifiqui:
- nom de l’empresa
- el servei realitzat
- el nom i/o adreça de l’actuació objecte del servei
- la superfície construïda de l’àmbit del servei
- la data de finalització del servei.

(Lloc i data)(signatura i segell de l’empresa)
(Aportar a continuació els certificats acreditatius corresponents a cada servei)

MODEL 2
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL EN FORMACIÓ EN PROGRAMES D’AUDITORIA DE
MODELS BIM
El/La Sr./Sra.........................................., amb DNI núm. ..................., en nom propi/en representació de
l’empresa ...................................... amb NIF..............................., i residència/seu al carrer ...................
.................. núm..................del municipi de ..................., assabentat/da de les condicions i requisits
que s’exigeixen per a l’adjudicació dels serveis:
Títol dels treballs: .................................................
Expedient GEEC: .................................................
DECLARA
Que ha realitzat els següents cursos impartits en programes d’auditoria d’una durada igual o major a
30h/curs en centres acadèmics, empreses o professionals del sector de la construcció en els darrers
3 anys:
PROGRAMA
Centre acadèmic, empresa o
Núm professional

SOLIBRI

(1)

ALTRES Durada
curs (h)

Data
finalitzaci
ó curs

Documentació
adjunta (1)
Certificat
acreditatiu(2)

1
2
3
--6

(1) Marcar amb una (X) per classificar la formació i com a verificació que es lliura la documentació
sol·licitada.
(2) La formació impartida s’ha d’acreditar mitjançant certificat expedit o visat per l’òrgan competent
en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de
l’empresari beneficiari dels serveis, on s’especifiqui:
- nom del centre acadèmic, empresa o professional
- matèria de la formació (programa)
- durada (hores)
- la data de finalització de la formació
(Lloc i data)(signatura i segell de l’empresa)
(Aportar a continuació els certificats acreditatius corresponents a cada formació)

MODEL 3
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL EN SERVIES DE MODELAT BIM DE PROJECTES
D’EDIFICACIÓ I/O URBANITZACIÓ

El/La Sr./Sra.........................................., amb DNI núm. ..................., en nom propi/en representació de
l’empresa ...................................... amb NIF..............................., i residència/seu al carrer ...................
.................. núm..................del municipi de ..................., assabentat/da de les condicions i requisits
que s’exigeixen per a l’adjudicació dels serveis:
Títol dels treballs: .................................................
Expedient GEEC: .................................................
DECLARA
Que ha realitzat els següents serveis de modelat en BIM de projectes d’edificació i/o urbanització de
superfície construïda igual o superior a 2.500 m² en els darrers 3 anys:
TIPUS
Núm Nom actuació i/o adreça

EDI

(1)

URB Superfície
construïda

Data
finalització
treballs

Documentació
adjunta (1)
Certificat
acreditatiu(2)

1
2
3
--4

(1) Marcar amb una (X) per definir classificar l’actuació i com verificació que es lliura la
documentació sol·licitada.
(2) El servei realitzat s’ha d’acreditar mitjançant certificat expedit o visat per l’òrgan competent en
cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de
l’empresari beneficiari dels serveis, on s’especifiqui:
- nom de l’empresa
- el servei realitzat
- el nom i/o adreça de l’actuació objecte del servei
- la superfície construïda de l’àmbit del servei
- la data de finalització del servei.
(Lloc i data)(signatura i segell de l’empresa)
(Aportar a continuació els certificats acreditatius corresponents a cada servei)

MODEL 4
QUADRE RESUM D’AUTOVALORACIÓ
Omplir el quadre adjunt (disponible en format editable a la Plataforma) i adjuntar-lo en format PDF.

