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Preparar una licitació amb Presto  

Procés que pot seguir una empresa constructora per preparar una licitació 
amb Presto, estructurant el pressupost del projecte de forma adequada 
per rebre ofertes dels seus proveïdors, obtenint el cost estimat i generant 
una oferta amb els coeficients de pas desitjats, ispecialment en entorns 
internacionals. 
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De la documentació rebuda a Presto 

De totes les possibilitats, cada empresa triarà les que encaixin millor 
amb la seva forma particular de preparar l' oferta.  

http://www.rib-software.es/
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Importar a Presto 

La documentació que es rep per oferir sol ser escassa, poc estructurada i 
normalitzada, en comparació amb la normativa espanyola d' obra pública. 
Generalment és un full Excel o fins i tot un PDF amb unitats d'obra 
irregularment codificades, separant els capítols per pestanyes, amb pocs 
textos, mesuraments globals i, per suposat, sense preus de projecte.  

Excel2Presto és un complement d'Excel gratuït preparat especialment 
per convertir aquests fulls en pressupostos de Presto. 

Consulteu amb RIB Spain el servei d'importació personalitzada o els 
complements per importar alguns formats internacionals. També es poden 
aplicar les possibilitats de Presto per traduir la documentació rebuda, la qual 
cosa pot facilitar en gran mesura la preparació de l' oferta.  

 

Obra en fase d' estudi, amb mesuraments de projecte i revisada, sense preus  

Suposem en endavant que es disposa d' uns mesuraments del projecte amb 
les unitats d' obra inserides en una Estructura de Desglossament de Tasques, 
EDT i unes quantitats de projecte.  

Generar l' objectiu de cost 

A Presto totes les anàlisis de cost i termini es realitzen sobre una estructura de 
preus paral·lela al projecte, l'objectiu de cost, de manera que el pressupost es 
manté sense canvis, tal com figura en el projecte.  

Per generar l'objectiu es pot usar "Processos: Objectiu: Generar". Com que no 
hi ha preus unitaris ni descomposicions o anàlisi de preus aquest procés copia 
la quantitat de pressupost de totes les unitats d' obra en la quantitat d' objectiu. 

Si va a revisar el mesurament del projecte, les noves quantitats s' 
introdueixen com a quantitat d' objectiu. En un altre cas, es mantenen 
les mateixes. 
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En el sistema de contractació i abonament per mesurament tancat el 
mesurament del projecte s' usa per estimar els ingressos i la de l' objectiu per 
calcular els costos.  

Pres = CanPres  x Pres 

Obj = CanObj x Obj  

En el cas de mesurament obert, per contra, els ingressos esperats es basen en 
el mesurament revisat:  

ObjPres = CanObj x Pres  

Si no cal estudiar per separat els ingressos i els costos es poden realitzar 
molts dels processos següents treballant només amb el pressupost. 

Anàlisi del cost estimat 

El cost unitari es pot introduir directament en la unitat d' obra, en base a l' 
experiència o buscant unitats d' obra similars en pressupostos anteriors i 
quadres de preus.  

També és possible crear anàlisis de preus aproximadeson,calculant els 
components necessaris de mà d'obra, materials i equips, que es poden 
prendre també de bases de dades predefinides, amb quantitats i costos. 

L' assignació de codis normalitzats a les unitats d' obra més habituals 
facilita enormement el treball de creació i utilització de bases de dades 
de costos predefinits. 

L' estructura del cost objectiu pot ser diferent a la del pressupost del projecte, 
introduint nous conceptes o refonent unitats d' obra, per tal de generar l' 
estructura de costos més adequada a la contractació de l' obra, que sol ser 
diferent a la rebuda. Per exemple, els costos indirectes o els mitjans auxiliars 
no facturables s'introdueixen exclusivament en l'objectiu.   

Tots aquests processos es realitzen amb les opcions habituals de Presto, 
treballant sobre quantitats i preus d' objectiu, mitjançant les operacions que es 
descriuen a continuació. El resultat final és un pressupost estructurat de forma 
adequada per rebre les ofertes de subcontractistes i proveïdors i per a la 
contractació posterior, si s' escau.  

Processos: Objectiu: Actualitzar descomposició 

Aquesta opció requereix disposar d' una base de dades amb unitats d' obra 
predefinides, orientades a la contractació o execució. Es pot realitzar 
manualment, elegint la unitat d' obra més adequada a les del projecte, o de 
forma automàtica, mitjançant l' assignació de codis. 
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Anàlisi d' un cost objectiu pres d' una referència  

Processos: Objectiu: Fusionar partides 

Quan el pressupost d' origen conté unitats d' obra massa desglossades, que s' 
han de contractar i executar globalment, aquesta opció agrupa les unitats d' 
obra per a l' objectiu de cost, sense alterar el pressupost.  

 

Arquetes i col·lectors de PVC refoses en dues partides equivalents  

Altres operacions amb els costos 

Aquestes opcions són útils quan els preus del pressupost, com ocorre en l'obra 
pública espanyola, tenen descomposicions  o anàlisi de preus i mesuraments 
detallats. 

Les opcions del menú "Eines" alteren tant el pressupost com l'objectiu, 
mentre que les del menú "Processos" actuen selectivament.  

Si no vol alterar el pressupost, dupliqui prèviament la unitat d' obra afectada, 
anul·lant el preu de l' objectiu en una i el preu de pressupost en l' altra, sobre la 
qual s' aplicarà l' operació desitjada. 

Eines: Partides: Desglossar partides 

Aquesta opció és útil en unitats d' obra amb línies de mesurament que tenen 
especificacions o costos diferents en base a algun camp o variable. 

Per exemple, en una façana que ha de rebre diferents preus en cadascuna de 
les seves orientacions Presto generarà quatre unitats d' obra i mantindrà a l' 
original els elements sense orientació. 
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Amidaments d' una façana amb diferents orientacions  

Processos: Objectiu:  Reestructurar descomposició 

 

Reestructuració de les descomposicions 

Aquesta opció permet refondre o eliminar tots els conceptes de cada 
naturalesa en les anàlisis de preus, per exemple, per substituir tota la mà d' 
obra per una quadrilla única subcontractadóna.  

 

Separació per anàlisi del cost 

Processos: Objectiu: Desglossar partides 

Aquesta opció permet desglossar una partida en dos o més en base a l'anàlisi 
del preu. 
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Per a això s' ajusta l' anàlisi del cost objectiu amb el necessari per a la primera 
partida requerida. L' opció crea una nova partida amb la diferència entre 
aquesta anàlisi del cost i l' anàlisi del preu del pressupost. 

El procés es pot repetir successivament.  

Planificació 

L' objectiu de cost es pot periodificar, assignant les quantitats de cada unitat d' 
obra als mesos o fases en les quals es preveu la seva execució.  

Existeixen diversos procediments per realitzar aquesta planificació amb la 
precisió desitjada, perconèixer les dates aproximades dels diferents contractes 
i analitzar les necessitats financeres, com es descriu en altres documents. 

Si existeix aquesta planificació, els contractes que es descriuen més endavant 
es poden generar periodificats en base a ella.  

Paquetització 

L'objectiu de cost és la base per sol·licitar ofertes a subcontractistes i 
proveïdors, creant contractes que agrupen els elements que són subministrats 
o executats per una mateixa família de proveïdors.  

En l' estructura ideal d' un pressupost els capítols coincideixen amb els 
contractes necessaris per executar l' obra. En aquest cas, els capítols 
esdevenen contractes i no calen les operacions de reclassificació  que 
es descriuen a continuació. 

És possible crear contractes i associar-los manualment els subministraments 
desitjats. Tanmateix, els següents procediments agiliten enormement aquest 
procés.  

Lots de compra 

Per automatitzar la creació de contractes es pot assignar a cada concepte que 
es vol comprar o subcontractar un codi de grup o lot de compra. Aquest grup 
es pot associar lliurement o es pot prendre del quadre de contractes, que és un 
pressupost que conté com a capítols i subcapítols grups de compra predefinits, 
facilitant la selecció i mantenint la uniformitat entre les diferents obres.  

El quadre de contractes s'elegeix en "Arxiu: Entorn de treball: Quadres: 
Grups". Amb Presto se subministra com a exemple el quadre de 
contractes "Base de dades de proveïdors".  

La casella de suggerir del camp "Grup" d'un concepte mostra un arbre 
desplegable amb els grups. 
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Quadre de grups de compra predefinits, amb proveïdors  

Aquest quadre té diverses possibilitats, en funció dels conceptos i la informació 
associats a cada grup de compra. 

• Si conté els conceptes que pertanyen al grup, l'opció "Processos:  
Contractació: Omplir grups" els assigna automàticament. No cal inserir 
tots els conceptes del grup, sinó conceptes genèrics  els codis dels qualss  
tinguin els primers caràcters comuns. 

• Si conté les entitats de tipus proveïdor que subministren els seus 
productes es podran buscar també els proveïdors adequats als contractes 
d' aquest grup de compra.  

• Si inclou un text amb condicions de compra, aquest text s' afegirà als 
contractes generats amb el grup.  

Els components de l' objectiu que s' executaran per la mateixa empresa i 
qualsevol altre dels que ja es conegui el cost es poden agrupar en lotsinterns, 
que no es licitan.  

Crear contractes 

El procés de creació de contractes requereix executar prèviament l'opció 
"Processos: Contractació: Calcular recursos", que calcula els elements que cal 
contractar, classificats ja en els seus lots respectius.   

Es consideren recursos tots els elements necessaris per executar l' obra, 
calculats de baix a dalt. Els conceptes amb descomposició que es vol comprar 
o subcontractar directament es marquen com a subministraments perquè no es 
tinguin en compte els seus conceptes inferiors.  
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Opcions de desglossament del càlcul de recursos 

Els recursos necessaris es poden agrupar:  

• Pels seus conceptes superiors que s' hagin marcat amb destinació o  
centres de cost, que poden ser els mateixos capítols 

• Pel grup de compra  

• Per un proveïdor concret, sis'hanassignat als  conceptes. 

La finestra "Recursos" permet analitzar, comprovar i modificar prèviament la 
informació perquè els contractes generats siguin exactament els desitjats.  

Els contractes es creen amb "Processos: Contractació: Crear contractes",  que 
permet separar els contractes per fases o crear un contracteúnic. Si el grup de 
compra figura en el quadre de contractes i conté un text, quedarà afegit al 
contracte.  

 

Contractes i subministraments obtinguts per grups  de compra 
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Preparació de l' oferta 

Assignació de proveïdors a contractes 

Els proveïdors es poden associar manualment, creant les entitats 
corresponents i arrossegant-les sobre el contracte, a la finestra "Contractes", o 
sobre la seva finestra de subministraments.  

Si el quadre de grups de compra conté proveïdors assignats a cada grup es 
poden realitzar assignacions automàtiques amb l'opció de menú contextual 
"Buscar i associar proveïdors".  

Es pot limitar la recerca als del mateix codi postal en materials o serveis en els 
quals és necessària la rodalia. 

 

Recerca i associació de proveïdors per al contracte de la figura anterior  

Enviament i recepció de sol·licituds de preus 

Les sol·licituds de preus es poden exportar com a obra de Presto o en fulls 
Excel, amb la informació estrictament necessària per a oferir.  

Els oferents omplen els preus unitaris, que són les únques dades que es 
consideren en la importació, per la qual cosa no afecten les modificacions 
realitzades a l'obra o el full Excel·lent.  

Es distingeixen preus nuls i preus no ofertats "NA".  

La sol·licitud de preus també es pot generar en paper, PDF o en un document 
de Word, i omplir posteriorment a mà.  
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Sol·licitud de preus enviada a cadascun dels oferents  

Adjudicació de contractes 

Presto genera tota la informació necessària per comparar les ofertes: 

• Preus mitjans de cada subministrament  

• Desviació estàndard de les diferents ofertes, que pot indicar riscos o 
dificultats per entendre el material ofert 

• El preu mínim teòric, combinant els preus mínims de cada subministrament 

  

Comparació d' ofertes. En verd l'oferta més baixa de cada subministrament  

Les ofertes, un cop estudiades, s' adjudiquen segons el criteri establert, 
passant els preus de l' oferta al preu del contracte i reemplaçant  el cost 
objectiu, si es desitja. 
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Generació del pressupost d' oferta 

Obtingut l'objectiu de cost, es pot generar l'oferta o el pressupost de venda 
mitjançant l'opció "Processos: Objectiu: Generar  ", aplicant coeficients de pas 
per naturalesas. 

 

Coeficients de pas  

Assignar un coeficient de pas a cada capítol 

Atès que els preus de cost i venda de cada concepte són independents, es 
poden alterar també cas a cas, si es desitja. 

Per exemple, per aplicar coeficients de pas diferents per capítols es pot 
introduir el marge en un camp numèric d'usuari, com  "UsrNum". 

El preu de pressupost s' opera per una expressió que multiplica el cost objectiu 
pel marge del capítol: 

iif (Conceptes.NatX  ==  0, Conceptes.Obj * 
(Conceptes[Codi==Relacions.CodSup]. UsrNum / 100 + 1), Conceptes.Pres) 

La condició selecciona només les unitats d'obra perquè es pugui aplicar 
l'operació a tota la columna del camp "Pres". 

  

Cost, oferta amb marge diferent a cada capítol i producció total estimada 
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Comprovació final del marge 

Un cop acabat l' estudi, es comprova el benefici esperat en pantalla o amb els 
informes específics.  

 

Marge de benefici, sense indirectes ni despeses generals  

Es poden incorporar globalment als ingressos els percentatges de sobrecost 
que afecten la totalitat de l' obra, com costos indirectes, despeses generals i 
benefici industrial.  

En l' objectiu de cost els costos indirectes i despeses d' estructura s' afegeixen 
en capítols específics amb el detall desitjat, que no afecten el pressupost.  

 

Resum final aplicant diferents percentatges al pressupost i a l' objectiu  

I després, un cop estudiat amb el major detall, es posa el preu que 
imposi la direcció de l' empresa per emportar-se l' obra.  

 


